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GİRİŞ 

 Günümüzde terörizm; ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağı 

bilinmeyen, inisiyatifin terör örgütlerinde olduğu küresel bir tehdittir.                

Tehdidin varlığı uluslararası kabul görmekle birlikte, ulus devletlerin ve uluslararası 

kuruluşların tehdit algılamalarındaki farklılıklar, ortak bir terörizm tanımında 

mutabık kalınmasını güçleştirmektedir. Uluslararası alanda terörizmin tanımı 

üzerinde mutabakat sağlanamamakla birlikte, terörizmle mücadele çabalarının 

özellikle 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemleri akabinde, bilhassa terörizmin 

finansmanıyla mücadele alanında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Bir terör örgütü açısından finansman, örgütün mevcudiyetini sürdürmesi ve 

operatif faaliyetlerde bulunması için vazgeçilmez bir girdidir. Terör örgütü,               

terör eylemi gerçekleştirmese dahi, mevcudiyetinin devamı için bütçeye gereksinim 

duymaktadır. Nitekim silahlı bir kadro, kaleşnikofla eylem gerçekleştirmese dahi 

iaşesi için belirli düzeyde bir gelir beklentisindedir. Bu durum, terörizmin 

finansmanıyla mücadele çalışmalarının temel gerekçesini oluşturmakta, gerek 

örgütün gerekse  terör eylemlerinin etkisizleştirilmesi için finansmana müdahaleyi 

gerekli kılmaktadır. Nitekim 11 Eylül terör eylemleri sonrasında uluslararası alanda 

oluşan, eylemi gerçekleştiren pilotlara yapılan para transferinin tespit edilmesi 

durumunda eylemin önlenmiş olabileceği kanaati de söz konusu gerekliliğin somut 

bir ifadesidir. 

Terör örgütleri, finansman temini, transferi ve kullanımı sürecinde                     

dış çevreyle temas kurma mecburiyetindedir. Terörizmle mücadele eden yapıların da 

söz konusu mecburiyetin oluşturduğu fırsat alanlarından faydalanması, mücadele 

sürecine katkı sunacaktır. Ancak terör örgütlerinin finansman ihtiyaçlarının ve 

kaynaklarının; örgütün gelişimi, örgüt dışı faktörler ve finansman kaynağına özgü 

özelliklere bağlı olarak zamanla değişmesi, söz konusu fırsatlarda da dönemsel 

değişikliklere neden olabilecektir. Dolayısıyla terörizmin finansmanıyla mücadele 

eden yapılar açısından, hedef terör örgütünün finansman anatomisini bilmek; 

finansman sağlama, transfer etme ve kullanma bakımından yöntem değişikliklerini 

izleyebilmek ve önleyebilmek önem taşımaktadır. 
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11 Eylül terör eylemleri akabinde, dönemin ABD Devlet Başkanı                 

George W. Bush’un, küresel terör ağının finansal temelinin hedef alınacağı 

yönündeki açıklaması ile ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın parayı,          

terörizmin oksijeni olarak tanımlaması; 21. yüzyılın ilk çeyreğinde terörizmin 

finansmanıyla mücadele çabalarının ABD öncülüğünde ivmeleneceğinin öncü 

göstergeleri olmuştur. 11 Eylül, uluslararası alanda terörizmin finansmanına karşı 

ortak tavır alınması bakımından yeni bir dönemeç olmuştur. Bu kapsamda          

Birleşmiş Milletler’in mal varlıklarının dondurulmasını esas alan akıllı yaptırım 

kararlarını benimseyen caydırıcı yaklaşım ile paranın takip edilmesi stratejisini 

benimseyen önleyici yaklaşım öne çıkmış; finansmanla mücadele süreci hukuki, 

finansal ve operasyonel boyutlarıyla sürdürülmüştür. 

Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır en önemli iç güvenlik sorunu olan               

PKK terör örgütü, diğer örgütlenme modellerine benzer bir gelişim grafiği 

sergilemekle birlikte, örgütsel faaliyetlerin ve terör eylemlerinin 2000’li yılların 

ikinci yarısından itibaren yeniden yükselişe geçmesi neticesinde, gelişim grafiğinin 

son aşaması olan marjinalleşme evresine geçmemiştir. Örgütün, yaklaşık 40 yıldır 

mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdürmesi, etkisizleşmesi beklenirken yeniden 

yükselişe geçmesi, finansman mekanizmasının sağlıklı işlediğinin, caydırıcı ve 

önleyici tedbirleri ise bertaraf edebildiğinin göstergeleridir.  

Hukuki açıdan terörizmle mücadele tarihi, 1991 yılında yürürlüğe giren 

Terörle Mücadele Kanunu’na dayanan Türkiye’nin, terörizmin finansmanıyla 

mücadeleye yönelik mevzuatı ise oldukça yenidir. 2006 yılında müstakil bir suç 

şeklinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçu, 7 Şubat 2013 tarih ve 6415 sayılı 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile  spesifik bir mevzuata 

kavuşturulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın temel hipotezi; “PKK terör örgütünün 

finansman ihtiyaç ve kaynaklarının kronolojik değişimler gösterdiği, ancak mücadele 

araç ve stratejilerinin, ağırlıkla ithal hukuki düzenlemelerle belirlenmesi sebebiyle 

yeterince etkili olamadığı” şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu hipotezin sınanması 

amacıyla;  
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1. Finansman, terörizm fonksiyonunun etkili bir değişkeni midir? 

2. Terörizmin finansmanı ile mücadelede, örgütlerin ihtiyaç ve 

kaynaklarındaki değişim mücadele politikalarının belirlenmesinde anlamlı 

göstergeler midir? 

3. Terörizmin finansmanıyla mücadelede öne çıkan yaklaşımlar ve 

uluslararası alandaki yaygın yöntemler nelerdir? 

4. PKK terör örgütünün gelişim sürecinde finansman ihtiyaç ve kaynakları 

nasıl şekillenmiştir? 

5. Türkiye, PKK terör örgütünün finansmanıyla mücadelede 6415 sayılı 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile etkili sonuç 

alabilir mi? 

şeklinde belirlenen beş alt soruya yanıt aranmıştır. 

Söz konusu sorulara yanıt bulmak üzere çalışmanın birinci bölümünde terör, 

terörizm, örgüt ve örgütlenme kavramları incelenmiş ve yönetim bilimleri 

kapsamında geliştirilen örgüt teorileri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca terör 

örgütlerinin örgütlenme modelleri, terör örgütlerinin finansman ihtiyacı, finansman 

kaynakları ve fon transfer yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde terörizmin finansmanıyla mücadele yöntemleri 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle finansmanın evrimi sorunu 

üzerinde durulmuş, terör örgütlerinin finansman ihtiyacı ve kaynaklarındaki        

değişim teorik olarak açıklanmıştır. Ayrıca terörizmin finansmanıyla mücadele 

yaklaşımları ve önleme yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde PKK terör örgütünün kronolojik gelişimi 

ekseninde finansman mekanizması incelenmiş, Gelişim-Finansman Diagramı 

oluşturulmuştur. Ayrıca Türkiye’nin terörizmin finansmanıyla mücadele konsepti 

analiz edilerek 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 

hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 
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Tarihin en etkili terör olaylarından; 

Arşidük Franz Ferdinand’ın 

örgütü The Black Hand

öldürülmesinin üzerinden yüz yılı aşkın

başta 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemleri olmak üzere, 

tanıklık etmiştir. Terörizm, 

Küresel Terörizm Veritabanı’na 

dönemindeki dağılımı incelendiğinde, 

yaşayan ülkeler grubunda olduğu görülmektedir (Şekil
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Kaynak: Küresel Terörizm Veritabanı
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kalmıştır. 2015 yılında
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Tarihin en etkili terör olaylarından; Avusturya İmparatorluğu 

Arşidük Franz Ferdinand’ın Saraybosna ziyaretinde, Sırp radikal milliyetçi 

The Black Hand (Kara El)’in yönlendirmesiyle Gavrilo Princip tarafından 

üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmiştir. 21. yüzyılın ilk çeyreği

başta 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemleri olmak üzere, pek ço

etmiştir. Terörizm, uluslararası toplumun kronik bir sorun

Küresel Terörizm Veritabanı’na göre, dünyadaki terör eylemlerinin

mindeki dağılımı incelendiğinde, Türkiye’nin de terörizm sorununu bizzat 

yaşayan ülkeler grubunda olduğu görülmektedir (Şekil-1). 

1: Dünyadaki Terör Eylemlerinin Dağılımı (1970-2015)

Küresel Terörizm Veritabanı, GTD World Map: 45 Years of 
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olmak üzere, 92 ülkede en az bir terör eylemi gerçekleşmiştir. 1  Söz konusu 

istatistikler, Birleşmiş Milletler (BM)’e kayıtlı ülkelerin %48’inin terör eylemlerine 

maruz kaldığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla günümüzde terörizm; her iki 

ülkeden biri için, eylem zamanlaması, yeri ve metodu terör örgütlerinin inisiyatifinde 

olan küresel bir güvenlik sorunu olmayı sürdürmektedir.  

Etimolojik kökeni, Latince “terrere” fiilinden gelen terör, “korkudan titremek, 

yıldırı” anlamını taşımaktadır. 2  Korku doğuran ve bireylerde yılgınlık oluşturan      

bir fiili ifade etmektedir. Tek bir fiilde olduğu kadar, rastgele bir kitle şiddet  

hareketinde de bulunabilen terör, çoğu zaman denetim dışı ve sistematik olmayan bir 

fiildir.3 

 Türkiye’deki hukuk sisteminde terörün tanımına, 12 Nisan 1991 tarih ve  

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK)’nun 2003 yılında yeniden düzenlenen                    

1. maddesinde yer verilmiştir. TMK’ya göre terör; “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, 

korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da 

belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni 

değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,               

Türk Devleti’nin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini 

zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 

Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla 

bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden 

eylem” şeklinde tanımlanmıştır.4  

 Söz konusu tanım, “milli çıkarlarımızın esas alındığı” gerekçesiyle zaman 

zaman Batılı ülkelerce eleştirilmektedir. Özellikle son dönemde DEAŞ              

(Devlet’ül Irak ve’ş Şam/Irak) kaynaklı terör tehdidinin artmasıyla birlikte, Batılı 

ülkelerin TMK’daki terör tanımına yönelik eleştirileri de yoğunlaşmıştır. Bu noktada 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB)’nin eleştirel 

                                                           
1ABD Dışişleri Bakanlığı, Country Reports on Terrorism 2014, Haziran 2015, http://www.state. 
gov/documents/organization/239631.pdf ve Justin Siberell, Country Reports on Terrorism 2015 
Special Briefing, Haziran 2016, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258013. htm. 
2 Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, 2016. 
3 Sertaç Hami BAŞEREN, Kavramsal Özellikleri ile Terörizm (Tarihi ve Hukuki Boyutları ile), 
Küresel Terörizm ve İşbirliği Sempozyumu, Genelkurmay Başkanlığı Basımevi, Ankara, 2006, s.7-8. 
4 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 2084, 12.04.1991. 
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yaklaşımlarına örnek verilecek olursa; ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015 yılı            

Terörizm Ülkeler Raporu’nda, terörizmi sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni ya da            

Türk vatandaşlarını hedef alan bir suç şeklinde tanımlayan mevzuatın, uluslararası 

terörizmle mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulamıştır.5  

 Benzer şekilde AB; 2015 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu’nda 

TMK’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Komisyonu’nun Terörizmle Mücadeleye İlişkin 

Konsey Çerçeve Kararı’na uygun olmadığını, Türkiye ile AB’de terörün tanımı ve 

cezalandırma mekanizmaları arasında farklılık olduğunu ileri sürmüştür.6  

 Uluslararası toplum, terörizm kavramına ilişkin henüz üzerinde mutabık 

kalınmış bir tanıma ulaşamamıştır. Bu durum, terörizme yönelik kavramsal 

tartışmaların klişesi niteliğindeki “bir devlet için terörizm/terörist olanın, diğeri için 

özgürlük mücadelesi/savaşçısı olduğu” tespitinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda 

devletlerin terörizmi, uluslararası alanda bir dış politika enstrümanı olarak kullanma 

geleneği, ortak terörizm tanımının önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. 

Tarihten bir örnek verilecek olursa, I. Dünya Savaşı’nı başlatan Arşidük 

Franz Ferdinand suikastı sonrasında, suikastı gerçekleştiren Gavrilo Princip,          

savaş sonrasında Bosna, Yugoslavya’nın bir parçası haline geldiğinde özgürlük 

savaşçısı olarak anılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında da bu anlayış sürmüştür. 

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra ise Sırpların Boşnakları dışlayıcı tutumu, 

Princip’in kahraman imajının Sırbistan’da olmasa dahi Bosna’da değişmesine neden 

olmuştur.7 Dolayısıyla günümüzde Princip; Sırpların çoğunluğu tarafından özgürlük 

savaşçısı, eski Yugoslavya coğrafyasında ise terörist olarak görülmektedir. 

Terörizmin tanım sorunu tam da bu noktada, grupların aynı tanımda 

buluşamamasından kaynaklanmaktadır.  

Benzer bir kavramsal tartışmaya, El-Kaide’nin 11 Eylül 2001’de                

Dünya Ticaret Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)’na gerçekleştirdiği 
                                                           
5 ABD Dışişleri Bakanlığı, Country Reports on Terrorism 2014, s.158. 
6 Avrupa Komisyonu, 2015 Yılı Türkiye Raporu, Brüksel, 10.11.2015. 
7 Sidney H. WEİSSMAN, Kenneth G. BUSCH ve Ronald SCHOUTEN, “Introduction to This Issue: 
The Evolution of Terrorism from 1914 to 2014”, Behavioral Sciences and the Law, Cilt 32, 2014, 
s.261. 
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terör saldırıları sonrasında, ABD’nin Afganistan’a ilk müdahalesi akabinde El-Kaide 

tarafından yayımlanan video kaydında da rastlanmaktadır. El-Kaide yönetimi,          

“ABD ve müttefiklerinin öldürmesi durumunda terörizmden söz edilmezken 

kurbanlar intikam almak istediklerinde, bunun terörizm olarak nitelendirilmesinin 

nasıl mümkün olabildiği” hususuna dikkat çekerek bir terör örgütünün, terörizm 

kavramına yaklaşımını ortaya koymuştur.8 

Günümüzde terörizm kavramına yönelik kavramsal anlaşmazlığın güncel bir 

örneği, Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkeren Kürdistan-PKK) terör örgütünün 

Suriye’deki uzantısı Demokratik Birlik Partisi (Partiya Yekîtiya Demokrat-PYD) ve 

silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (Yekineyen Parastina Gel-YPG)’nin Batılı 

ülkelerce terör örgütü olarak kabul edilmemesinde ortaya çıkmaktadır. Türkiye 

tarafından terör örgütü olarak tanımlanan 9  PYD/YPG, Batılı ülkelerce                     

“DEAŞ ile mücadele ettiği” gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul edilmemektedir. 

Bununla birlikte 20 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Polis Ofisi (European Police 

Office-Europol) tarafından yayımlanan Terörizmin Durumu ve Eğilimler (TE-SAT) 

raporunda, AB bünyesindeki bir kurum tarafından ilk kez “PYD’nin, PKK’nın 

Suriye’deki muadili olduğu, YPG’nin de PYD’nin silahlı kanadı olduğunun” 

vurgulanması10 önem taşımaktadır. 

Literatürde terörizm kavramının bir tanımının olmadığı, bunun bir sorun 

oluşturduğu ve tanımda neler olması gerektiği hakkında öneriler geliştirilen pek çok 

çalışma bulunmaktadır. Ramsay (2015) bu durumu; “Tanımlanmamıştır, 

tanımlanmalıdır, tanımlanabilir.” üçlemesiyle özetlemektedir.11 Uluslararası terörizm 

uzmanı Paul Wilkinson terörizmi, “bireylere, gruplara, toplumlara ya da devletlere, 

teröristlerin siyasi taleplerine ödün verilmesi için korku ve dehşet salmak üzere, 

                                                           
8 Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, “Why Do We Know So Little About Terrorism?”, International 
Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations, Cilt 40, Sayı 4, 
2014, s.593. 
9 Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekim 2014’te YPG’li İsmail Sadık’a, PKK/KCK ile bağlantılı 
silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, Yargıtay 16. Ceza 
Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onamıştır. Böylece YPG’nin PKK/KCK ile bağlantılı 
olduğu yargı organları kararlarına da yansımıştır. 
10 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2016, Temmuz 
2006, s.35. 
11  Gilbert RAMSAY, “Why Terrorism Can, But Should Not Be Defined”, Critical Studies on 
Terrorism, Cilt 8, Sayı 2, 2015, s.211. 
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12 Euan MACDONALD, “R
Response”, German Law Journal
13 Brian Michael JENKINS, 
1980, s.1-2. 
14  Alex P. SCHMID ve Albert J. JONGMAN, 
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2005, s.5-6. 
15 BAŞEREN, 2006, s.9. 

Saik: Failin siyasal bir 
saikle şiddet içerecek 

şekilde harekete geçmesi 

cinayet ve ortadan kaldırmanın düzenli kullanımı, cinayet ve yok etme tehdidi” 

aktadır. 12  Brian Michael Jenkins, terörizmin tanımlanmasında 

faaliyetin siyasal motivasyonuna, toplum üzerindeki etkisine ve eylemler üzerinden 

avantaj elde etme yönüne dikkat çekmektedir.13 Alex Schmid ve 

109 yazar tarafından yapılmış terörizm tanımlarını inceleyerek kelime analizi yoluyla

tespit etmişlerdir. Buna göre tanımların %83,5’inde 

siyasi, %51’inde korku ve terör, %47’sinde tehdit ve

etki kavramlarının yer aldığı tespitinde bulunmuşlardır.

Ulusal literatürde ise; terörizmi, siyasal amaçlara ulaşmak için organize ve 

sistematik olarak terörün kullanılması şeklinde tanımlayan Başeren 

terörizm niteliğindeki fiillerde fail, siyasal bir saikle harekete geçerek şidde

bulunmaktadır. Failin yaptığı eylem, kitleleri korkutan bir netice

hedeflemektedir. Ancak fail, hareketin neticesinden ziyade, yaratacağı 

ma maksadındadır (Şekil-2). 15  Hedef, kitlenin politik tercihi 

Maksattan kasıt, görünen amacın ötesinde ulaşılmak istenen noktadır.

 Terörizm Niteliğindeki Fiillerin Karakteristik Unsurları

Kaynak: BAŞEREN, 2006, s.9. 
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Teröristler, istediklerini yaptırabilmek üzere toplumda korku ortamı 

oluşturmaya odaklanırlar. 16  Söz konusu yaklaşımdan hareketle; bir teröristin 

perspektifinden terörizmin mağduru, fiilden fiziken etkilenen kesimden ziyade,          

terör eylemi sonrası korkulu ruh haline bürünmesi beklenen kesimdir. Diğer bir 

ifadeyle terör örgütleri, eylemlerle fiziki tahribatın ötesinde, hedef alınan toplumda 

duygusal travma oluşturma amacındadır. 

Failin şiddet içeren hareketi, çoğunlukla öngörülmesi güç, ancak kamuoyu 

nezdinde önem taşıyan bir hedefe yönelmektedir. Örneğin diplomatların öldürülmesi 

ile kitlelerin etkilenmesi hedeflenmektedir.17 ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu için 

Ermeni Gizli Ordusu-Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) terör 

örgütünün 1973-1985 döneminde Türk diplomatları hedef alan, misyonlara baskın 

yapma şeklindeki terör eylemleri, kitleleri etkileme özelliğiyle öne çıkan sembolik 

eylemlere örnektir. Benzer şekilde, PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde nüfuz sahibi şahısları, aşiretlerin ileri gelenlerini, kaymakam, 

vali gibi üst düzey kamu görevlilerini hedef alan terör eylemleri de toplum açısından 

sembolik olan eylem hedeflerine örnek teşkil etmektedir. Dolayısıyla terör 

örgütlerinin, makro sansasyonel etki oluşturma kapasitesine sahip mikro hedefler 

seçerek kitleleri etkilemeyi hedeflediği belirtilebilir. 

Son dönemde ülkemizde ivmelenen terör eylemlerinin, toplumdaki güvenlik 

endişesini arttırması; terörizmin, eylemlerin oluşturduğu fiziki tahribatın ötesindeki 

etkisini yansıtmaktadır. Örneğin 2016 yılının ilk çeyreğinde özellikle 

büyükşehirlerimizde artan terör eylemlerine paralel olarak, halkın kalabalık 

ortamlarda bulunmaktan imtina ettiği, alışveriş merkezlerini ziyaret oranlarında 

yaklaşık % 60 düşüş yaşandığı görülmüştür.18  

Akademik çevrelerce yapılan farklı terörizm tanımlamalarının yanı sıra 

uluslararası düzeyde de terörizm tehdidini, ortak bir tanıma kavuşturma çabaları 

bulunmaktadır. Bu kapsamda BM; uluslararası terörizme karşı, 

                                                           
16 Özgür ÖZDAMAR, “Theorizing Terrorist Behavior: Major Approaches and Their Characteristics”, 
Defence Against Terrorism Review, Cilt 1, Sayı 2, 2008, s. 91. 
17 BAŞEREN, 2006, s.9. 
18 “Terör AVM’lere Hız Kestirdi.”, Milliyet Gazetesi, 02.05.2016. 
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sözleşme/protokollere ve özellikle BM Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlara dayalı 

bir mücadele rejimi oluşturma gayretiyle öne çıkmaktadır.  

BM Genel Kurulu’nun 18 Aralık 1972 tarihinde aldığı 3034 sayılı karar,           

BM bünyesinde uluslararası terörizm kavramına yer verilen ilk belge olması 

bakımından önem taşımaktadır. 19  Kararın, Münih Olimpiyat Oyunları’na yönelik             

5 Eylül 1972 tarihli terör saldırısı akabinde alınmış olması, BM’nin soruna 

uluslararası çözüm bulma arayışını yansıtmaktadır. Söz konusu kararda; temel 

özgürlükleri ve masum insanların yaşamlarını tehlikeye atan veya yok eden şiddetin 

endişe oluşturduğu ve üye devletlerin, şiddetin nedenleri bertaraf edecek barışçıl 

çözümler bulmaları gerektiği belirtilmiştir. BM Genel Kurulu, sorunun çözümünü, 

şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasında görerek sorumluluğu üye 

devletlere yüklemiştir.  

BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1994 tarih ve 49/60 sayılı kararının 

uluslararası terörizmin ortadan kaldırılmasını hedefleyen beyannamesini içeren 

ekinde, terörizmin önlenmesi ve ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla 

uluslararası  hükümlerin kapsamının gözden geçirilmesi çağrısında bulunulmuştur. 20 

Diğer taraftan bu karar, BM bünyesinde kapsamlı bir hukuki metne duyulan ihtiyacı 

yansıtması bakımından da önem taşımaktadır. 

8 Ekim 2004 tarihli BM Güvenlik Konseyi toplantısında, tanım konusunda 

daha ileri bir adım atıldığı görülmektedir. Terörizm, “sivillere yönelik olanlar dâhil, 

öldürme, ciddi yaralama, rehin alma kastıyla gerçekleştirilen ve halkın geneli 

üzerinde veya belirli bir kesimi üzerinde korku oluşturmak veya devletin veya 

uluslararası bir örgütün görevini yapmasını engellemek amacıyla ve politik, felsefi, 

ideolojik, etnik, dini veya benzeri gerekçelere dayandırılmasına bakılmaksızın 

gerçekleştirilmek istenen her türlü suç eylemi” şeklinde tanımlanmıştır.21 

AB nezdinde ise; 11 Eylül terör saldırıları sonrasında Avrupa Komisyonu 

tarafından hazırlanan ve 13 Haziran 2002’de Konsey tarafından kabul edilen 

                                                           
19 United Nations General Assembly, Resolution 3034, 1972. 
20 United Nations General Assembly, A/RES/49/60, 1994. 
21 United Nations Security Council, Resolution 1566, 2004. 
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2002/475/JHA sayılı “Terörizmle Mücadeleye İlişkin Konsey Çerçeve Kararı” 22 ile 

AB üyesi ülkelerde geçerli ortak bir terörizm tanımı oluşturulması hedeflenmiştir. 

Çerçeve kararda her üye devletin, halkı ciddi şekilde sindirmek, bir devleti/ 

uluslararası örgütü bir eylemi işlemeye veya işlemekten kaçınmaya zorlamak veya 

bir ülkenin/uluslararası örgütün temel siyasi, anayasal, ekonomik veya sosyal 

yapılarını ciddi şekilde istikrarsızlaştırmak/yıkmak amacıyla işlenen, bir ülkeye/ 

uluslararası örgüte ciddi şekilde zarar verebilecek olan kasti eylemlerin23 terörist suç 

sayılması için gereken önlemleri alacağı belirtilmiştir. Söz konusu çerçeve kararı 

tadil eden 2008/919/JHA sayılı Çerçeve Karar’da24 ise terörle mücadelede ifade ve 

basın özgürlüğü gibi temel özgürlük alanlarıyla çelişen önlemler alınamayacağı 

vurgulanmıştır. 

Terörizm literatüründeki tanımlar ve uluslararası kuruluşların tanımlarından 

hareketle terörizm, “meşru iktidarı, belirli bir alanda politika değişikliğine yöneltmek 

üzere, karar verici durumda olmayan kesimleri hedef alarak toplumda korku 

psikolojisi üzerinden kazanım elde etmeyi amaçlayan şiddet hareketi” şeklinde 

tanımlanabilir. 

B. Örgüt Kavramı 

  Terörizmin fiiliyata geçirilebilmesi; bir şiddet eyleminin terörden terörizme 

dönüşebilmesi için öncelikle bir örgüt yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Örgüt, tek bir 

terör eylemi için zorunlu koşul değilken terörizm için ön koşuldur. Örneğin 

günümüzde uluslararası alanda tehdit boyutu artan “yalnız kurt (lone wolf)” 

                                                           
22  Avrupa Komisyonu, Council Framework Decision on Combatting Terrorism, 2002/475/JHA, 
13.06.2002. 
23 Çerçeve kararda kasti eylemler, (a)Ölüme sebebiyet verebilecek şekilde bir kişinin yaşamına 
saldırılar, (b)Bir kişinin fiziksel bütünlüğüne saldırılar, (c)Adam kaçırma ya da rehin alma, (d)Devlet 
ya da kamu imkânlarını, taşıma sistemlerini, bilgi sistemi de dâhil olmak üzere altyapı imkânlarını, 
kıta sahanlığı üzerindeki sabit platformları, insan yaşamını tehlikeye atma veya büyük ekonomik 
kayba yol açma ihtimalinde kamusal mekânı veya özel mülkiyeti geniş çaplı yok etmeye neden olma, 
(e)Uçaklar, gemiler ya da başka insan ve mal nakil araçlarını kaçırma, (f)Nükleer, biyolojik ya da 
kimyasal silahları ya da silah ve patlayıcıları üretme, bulundurma, edinme, nakil, sağlama ya da 
kullanma ile biyolojik ve kimyasal silahlara yönelik araştırma ve geliştirme, (g)İnsan hayatını 
tehlikeye atacak şekilde tehlikeli maddeleri salma ya da yangın, sel baskını veya patlamalara neden 
olma, (h)İnsan hayatını tehlikeye atacak şekilde su, enerji veya diğer temel doğal kaynakların 
sunulmasına müdahale etmek yada bunu engellemek ve (i)(a)’dan (h)’ye kadarki fıkralarda sıralanan 
eylemlerden birini işleme tehdidinde bulunmak şeklinde sıralanmıştır. 
24 Avrupa Komisyonu, Council Framework Decision amending Framework Decision 2002/475/JHA 
on combating terrorism, 2008/919/JHA, 28/11/2008.  
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eylemleri25, örgütlü yapıya ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilmekle birlikte, belli 

bir ideoloji çevresinde kümelenen grupların sürdürülebilir terör eylemleri için örgüt 

yapısı olmazsa olmaz bir koşuldur. Terör örgütünün üzerinde tesis edildiği örgüt 

yapısında, en basit şekliyle insan kaynağı, maddi (para) ve manevi (ideoloji) unsurlar 

bulunmaktadır. 

  Öncelikle terör örgütü, bizzat eylemleri yapacak militan kadrolara, örgütün 

varlığını, eylemlerini destekleyen ve militana evrilebilecek sempatizan kesime, 

eylemleri ile etkilemeyi düşündüğü bir kitleye ihtiyaç duymaktadır. 26 Ayrıca terör 

örgütü, mevcudiyetinin sürekliliği ve terör eylemlerinin finansmanı için maddi 

kaynağa gereksinim duymaktadır. ABD Eski Dışişleri Bakanı Colin Powell,            

11 Eylül 2001 terör saldırıları akabinde söz konusu gereksinime, “Para, terörizmin 

oksijenidir.”27 ifadesiyle dikkat çekmiştir. İdeoloji unsuru ise örgüt mensuplarının 

hareket noktasını oluşturmaktadır. 28   Etnik, dini vb. belli bir ideoloji ekseninde 

hareket eden grup üyeleri için ideoloji, bütünleştirici bir bileşendir. 

  C. Örgüt Teorileri 

Modern toplumda örgütler, hemen hemen her alanda karşılaşılan, toplumsal 

alanı kuşatan yapılanmalardır. Örgütler; büyük/küçük, yeni/eski, ulusal/küresel, kâr 

amacı güden/gütmeyen, yasal/yasa dışı olmak üzere farklı özelliklere sahiptir.          

Bu çalışmanın öznesi niteliğindeki terör örgütleri de klasik örgüt özelliklerini taşıyan 

yasa dışı örgüt kimliğindedir. 

  Etimolojik kökeni Antik Yunanca’da “araç, alet” anlamına gelen “organon”, 

Latince’de ise benzer anlamı ihtiva eden “organum” kelimesinden gelen örgüt 

kavramı, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kurumların/kişilerin 

                                                           
25 2015 yılı Küresel Terörizm Endeksi Raporu’nda Batılı ülkelerde “yalnız kurt” olarak tanımlanan 
terör eylemlerinin, iyi organize olmuş uluslararası terör gruplarına kıyasla daha çok terör eyleminden 
sorumlu olduğu, 2006-2014 döneminde terörizm kaynaklı ölümlerin %70’inin yalnız kurt 
eylemlerinin sonucu olduğu belirtilmektedir (Institute for Economics and Peace, Global Terrorism 
Index 2015, s.54). 
26 TBMM, Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Raporu, 
2013, s.38. 
27 The Washington Post, “Bush Announces al Qaeda Crackdown”, 7 Kasım 2001. 
28 Türkiye Barolar Birliği, Türkiye ve Terörizm Raporu, No: 107, 2006,  s.205-210. 
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oluşturduğu birlik anlamına gelmektedir. 29  Örgüt kavramı, Fransızca kökenli 

“organizasyon” kelimesiyle de aynı anlamı taşımaktadır.30 

Eklektik bir disiplin olarak farklı bilim dallarının öznesi niteliğindeki örgüt 

kavramı; sosyoloji bilimine göre, biçimsel anlamda iki veya daha fazla kimsenin 

koordineli faaliyetleri veya güçlerinden oluşan sistem31 ya da belirli amaçlar için 

kurulan ve yeniden üretilen sosyal birim 32  şeklinde tanımlanmaktadır.                   

Psikoloji bilimine göre örgüt, birden fazla kişinin koordine edilmiş faaliyetlerinden 

oluşan karmaşık bir sosyal sistemdir.33 

Yönetim bilimlerine göre örgüt, amaca yönelik faaliyetin yerine getirilmesine 

yardımcı olmak üzere oluşturulmuş teknik, sosyal ve ekonomik araçtır. 34  İktisat 

biliminde ise örgüt tanımı, ilk kez 1937 yılında Ronald Coase tarafından yapılmış 

olup, örgütlerin varlık sebebini sorgulayan Coase’a göre örgütler, işlem maliyetlerini 

düşürmelerinden dolayı gereksinim duyulan yapılardır.35 

Örgütlerin farklı disiplinlerin ortak konusunu oluşturmaları ve yapı, 

büyüklük, işleyiş bakımından birbirlerinden farklı özellikler taşımaları, genel kabul 

görmüş bir örgüt tanımı yapmayı güçleştirmektedir. Bununla birlikte örgütlerin sahip 

olduğu birtakım karakteristik özellikler de bulunmaktadır. Dolayısıyla hangi 

disiplinin analiz konusunu oluşturursa oluştursun her örgütün, bir örgütlenme 

modelinin, bir lider ya da yönetici kadrosunun, ulaşmaya çalıştığı bir hedefinin, 

hedefe giden yolda görev alan kadrolarının, maddi ve manevi kaynaklarının 

bulunduğu belirtilebilir.  

Bu çalışmanın öznesi niteliğindeki terör örgütleri, belirli bir örgütlenme 

biçimine, lider kadrolara, fonksiyonel olarak farklı roller üstlenen örgüt üyelerine, 

                                                           
29 TDK, Güncel Türkçe Sözlük, 2016. 
30  TDK Sözlüğü’nde organizasyon, “düzenleme; devlet, idare toplum vb.nin düzenleniş biçimi; 
düzenli bir grubun üyelerinin tamamı; kuruluş, kurum, teşkilat” şeklinde tanımlanmaktadır. 
31 Philip SELZNICK, “Foundations of Theory of Organization”, American Sociological Review,  
Cilt 13, Sayı 1, 1948, s.30. 
32 Amitai ETZIONI, Modern Organizations, Prentice-Hall, New Jersey, 1964, s.3. 
33 İsmail BAKAN, Tuba BÜYÜKBEŞE ve H.Çetin BEDESTENCİ, Örgüt Sırlarının Çözümünde 
Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım, Aktüel Yayınları, İstanbul, 2004, s.6. 
34  Nurullah GENÇ, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2004, s.32. 
35 Ronald COASE, “The Nature of Firm”, Economica New Series, Cilt 4, Sayı 16, 1937, s.392. 



11 
 

maddi ve manevi kaynaklara sahip olmaları nedeniyle klasik örgüt özelliklerini 

taşımaktadır.36  

Örgüt araştırmalarının tarihsel gelişiminde, 1900’lü yılların başından 1950’li 

yıllara dek farklı örgüt modelleri inceleme konusu yapılmıştır. Örneğin siyaset 

bilimcilerin parti yapılanmalarını ve devlet kurumlarını, iktisatçıların firmaları, suç 

bilimcilerin ise hapishaneleri analiz konusu haline getirdikleri görülmüştür. 37          

Bu dönemde, örgütleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktan ziyade, analiz 

birimlerine (siyasi partiler, devlet kurumları, firmalar, hapishaneler) yönelik 

incelemeler öne çıkmıştır. 38  Bu durum, örgüt çalışmalarının eklektik bir disiplin 

şeklinde gelişmesine neden olmuştur. Nitekim örgütlere yönelik araştırmalar,            

aynı dili konuştukları şüphe götürecek kadar farklı görüşlere sahip kavimlerin 

katkıları ile inşa edilen Babil Kulesi’ne benzetilmektedir.39 

1950’li yıllarda, örgüt kuramlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar 

hızlanmıştır. Örgütsel davranışı mercek altına alan araştırmalar ile örgüt yapısı, 

örgütsel çevre ve örgüt bölümleri konuları incelenmiştir. 1960 ve 1970’li yıllarda ise 

örgütler üzerinde yapılan çalışmalar, mikro ve makro örgüt kuramı olarak 

ayrışmıştır. Mikro kuramlar, grup ve birey eksenli analizi esas almış; örgütün yapısı, 

işleyişi ve çalışanlarına yönelik incelemeleri kapsamıştır. Makro kuramlar ise 

örgütün çevreyle ilişkisine odaklanmıştır. 1970’lerde özellikle örgütlerin çevreye 

uyumu konusu öne çıkmış; örgütlerin uyum için yapısal özelliklerindeki değişimler 

incelenmeye başlanmıştır.  

Örgütlere ilişkin geliştirilen yönetim bilimi eksenli örgüt kuramları;             

Klasik Örgüt Kuramı, Neoklasik Örgüt Kuramı ve Modern Örgüt Kuramları olmak 

üzere üç grupta incelenebilir. 

 

                                                           
36 Martha CRENSHAW, “An Organizational Approach to the Analysis of Political Terrorism”, Orbis, 
Cilt 29, Sayı 3, 1985, s.466. 
37  Suna TEKEL, “Örgüt Teorilerinin Sınıflandırılması ve Tartışmalar”, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2011, s.16. 
38  Richard SCOTT, Organizations: Rational, Natural, and Open Systems, Pearson Education,  
New Jersey, 2003, s.14. 
39 Edmund LEARNED ve Audrey SPROAT, Örgüt Kuramı ve Politikası, Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1972. 
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1. Klasik Örgüt Kuramı 

19. yüzyılda gelişmeye başlayan ve “Geleneksel Örgüt Kuramı” olarak da 

adlandırılan Klasik Örgüt Kuramı, Sanayi Devrimi ardından etkili ve verimli 

yönetimin nasıl olması gerektiğine odaklanmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında 

İngiltere’de başlayan, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayılan 

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim birimleri bir çatı altında toplanmış ve fabrika 

sistemi ortaya çıkmıştır. Kapasiteleri artan ve yapıları karmaşık hale gelen örgütlerin 

yönetilme sorunu, örgütlenme olgusunu gündeme getirmiştir.40 

Klasik Kuram, klasik iktisat doktrininden hareketle bireylerin rasyonel 

tercihlerde bulunacağı varsayımına dayanmıştır. Frederick Winslow Taylor, Henri 

Fayol ve Max Weber tarafından ortaya konulan, Luther Halsey Gulick, Lyndall 

Fownes Urwick, James David Mooney ve Alan Campbell Reiley’in de temsilcisi 

olduğu Klasik Kuram teorisyenleri, temel olarak örgütlerde etkinliğin ve verimliliğin 

nasıl arttırılabileceğine odaklanan çalışmalar yürütmüşlerdir.  

Örgütü kapalı, mekanik bir sistem olarak varsayan Klasik Kuram, örgütlerin 

çevreleriyle olan ilişkilerini ihmal etmiştir. 

2. Neoklasik Örgüt Kuramı 

Klasik Kuram, 1930’lu yıllara dek örgütlerin yapı ve işleyişi hakkında 

geliştirilen tek teori olmayı sürdürmüştür. Ancak 1929 yılındaki Büyük Buhran’ın 

yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal koşullarla birlikte örgütlerde insan 

ilişkileri ön plana çıkmıştır. İnsan faktörüne önem veren Neoklasik Örgüt Kuramı, 

1950’li yıllara dek popüler bir akım haline gelmiştir. 

Neoklasik Örgüt Kuramı, fiziksel şartların insan verimliliğine etkisinin,  

Mayo ve arkadaşları tarafından Hawthorne işletmesinde test edilmesiyle 

başlamıştır. 41 Örgütlerdeki birey ve grup davranışlarını inceleyen Fritz Jules 

Roethlisberger, William Dickson, Elton Mayo ve Chester Irving Barnard, Taylor ve 

                                                           
40 İpek KALEMCİ TÜZÜN, “Yönetimde Erken Dönem: Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar”, Cenk 
SÖZEN ve H.Nejat BASIM (ed.), Örgüt Kuramları, Beta Yayınları, İstanbul, 2012, içinde, s.11. 
41 Deniz TAŞCI, Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 
Ocak 2013, s.10. 
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Fayol’un etkinlik ve verimlilik arayışlarını sürdürmüşler, insan faktörünün rolüne 

odaklanmışlardır.  

Chicago’daki Western Elektirik Şirketi’nin Hawthorne fabrikalarında 1923’te 

başlayan ve 1930’ların ortalarına kadar devam eden araştırmalar sonucunda, 

verimliliğin, ekip çalışması ve işbirliğinin derecesi ile doğrudan ilişkili olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu durum, insana verilen önemle açıklanmış ve örgüt 

kuramlarında insan faktörünün ön plana çıkmasına neden olmuştur.42 

Klasik Kuram’ın temel amacı, rasyonel bir örgüt meydana getirmek iken 

Neoklasik Kuram, örgüt üyelerine en fazla tatminin sağlandığı rasyonel örgüt 

modelini geliştirmeyi amaçlamıştır. 43  Bununla birlikte Neoklasik Kuram da         

Klasik Kuram gibi örgütü, kapalı bir sistem olarak tasarlamayı sürdürmüş, çevre 

faktörünü dikkate almamıştır. 

3. Modern Örgüt Kuramları 

Klasik ve Neoklasik Örgüt Kuramları’nın eksiklerini gidermek üzere 

geliştirilen modern örgüt kuramlarına göre örgütler, mevcudiyetlerinin devamı için 

çevredeki değişikliklere uyum göstermelidir. Modern örgüt kuramlarının 

merkezinde, “Sistem Yaklaşımı” ve “Durumsallık Yaklaşımı” yer almaktadır. 

1950 ve 1960’larda geliştirilen Sistem Yaklaşımı, örgütlerin organizmalar 

gibi, çevrelerine açık oldukları ve varlıklarını sürdürebilmek için bu çevreyle uygun 

bir ilişki kurmaları gerektiğini savunmaktadır.44 Bu yaklaşımın özü, bir biyolog olan 

Ludwig Von Bertalanffy’ın açık sistemlere yönelik tespitlerine dayanmaktadır. 

Bertalanffy, organizmanın dışarıdan enerji ve bilgi alarak açık bir sistem içerisinde 

yaşamını sürdürdüğünü; organizmanın çevresel değişikliklerden etkilenebildiğini 

biyoloji bilimi aracılığıyla açıklamıştır.45 

 

                                                           
42 Öznur YÜKSEL ve Burhan AYKAÇ, “Frederick Taylor’un Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yeni 
Bir Yaklaşım”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 4, 1994, s.85. 
43 TÜZÜN, 2012, s.23. 
44 Memet ZENCİRKIRAN, Örgüt Sosyolojisi, Dora Yayınları, İstanbul, 2012, s.27. 
45 Ludwig Von BERTALANFFY, “The Theory of Open Systems in Physics and Biology”, Science, 
Cilt 111, Sayı 2872, 1950. 
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Sistem Yaklaşımı, örgütün birbirini tamamlayan sistemlerden oluştuğuna 

vurgu yapmaktadır. Burada örgüt açısından iki nokta, önem taşımaktadır.           

Öncelikle örgüt, kendi içerisinde etkileşim halinde olan ve birbirine bağımlı alt 

sistemlerden oluşmaktadır. Diğer taraftan örgüt, içinde bulunduğu çevrede daha 

büyük bir toplumsal sistemin alt sistemini oluşturmaktadır (Şekil-3).  

Şekil-3: Sistem Yaklaşımına Göre Örgüt-Çevre İlişkisi 

 

 

 

 

Bu noktada örgütün; içinde yaşadığı ulusal, bölgesel ya da küresel 

düzlemdeki gelişmelerden etkilenen bir alt sistem olduğu söylenebilir. Günümüzde 

küresel düzeyde yaşanan gelişmeler ve krizler, teknolojik gelişmeler, yürürlüğe 

konulan hukuki düzenlemeler, ekonomi politikalarındaki değişiklikler, siyasi 

istikrarsızlıklar ve rakip örgütlerin faaliyetleri, örgütü etkileyen faktörlerdir.46 

1970’li yıllarda öne çıkan Durumsallık Yaklaşımı ise değişen çevre 

koşullarından etkilenen örgütlerin, mevcut yapılarını muhafaza ederek değişen bir 

çevrede varlığını sürdüremeyeceğini ileri sürmüştür. Bu nedenle örgütler, içinde 

bulundukları çevreye göre şekillenmeli ve değişen yeni duruma uygun farklı yönetim 

uygulamaları geliştirmelidir. Örgütler, çevresel koşullara uyum sağlayacak nitelikte 

esnek ve organik yapılar geliştirmelidir.47 

1970’lerin ikinci yarısında Kaynak Bağımlılığı, Nüfus Ekolojisi ve Kuramsal 

Kuram örgüt kuramlarına dâhil olmuştur. Kaynak Bağımlılığı Kuramı, örgütlerin 

varlıklarını sürdürebilmek için çevreleriyle bağımlılık ilişkisi içerisinde oldukları 

varsayımına dayanmaktadır. Kurama göre örgütlerin sürekliliği için, çevredeki 

kaynakların kontrolü gereklidir. Bu bağlamda kaynakların kullanımını elinde 

                                                           
46 ZENCİRKIRAN, 2012, s.28. 
47 GENÇ, 2004, s.65. 
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bulundurmak, kaynaklara sahip olmak, kaynaklara ulaşımı kontrol altında tutmak ve 

kaynakları düzenleyecek kurallar oluşturmak gerekmektedir.48  Günümüzde DEAŞ 

terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki kaynakları işletme yöntemi, bu kuramın 

güncel bir örneğidir. 

Örgütün, kendisini kuşatan bir çevrede var olduğundan hareketle örgütle 

çevre arasında bir etkileşim olduğunu savunan Nüfus Ekolojisi Kuramı’na göre ise 

çevreye en iyi şekilde adapte olabilen örgütlerin hayatta kalma şansı daha yüksektir. 

Uyumdan, örgütlerin değişen çevre karşısında biçim, işlev ya da davranışlarını, yeni 

koşullara uyum sağlayabilmek için evrimleştirmesi kastedilmektedir.49 Bu yaklaşım, 

Darwin’in doğal seleksiyon prensibini hatırlatmaktadır. 

Kuramsal Kuram; örgütlerin mevcudiyetinin, kurumsal çevreye uyum 

göstermeleriyle mümkün olabileceğini savunmaktadır. Kuramsal Kuram 

teorisyenlerine göre kurumsal çevre, örgütlerin meşruiyet kazanmak için uymak 

zorunda oldukları kurallardan meydana gelmektedir. 50 

D. Örgütlenme Kavramı 

Örgütlenme, örgüt tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak üzere gerekli 

yapının tesisi şeklinde tanımlanabilir. Örgütlenmeyi; insan kaynakları, maddi 

unsurlar ve fonksiyonlar arasında koordinasyonun sağlanması süreci olarak 

tanımlamak da mümkündür.51 

Terör örgütleri de tıpkı diğer örgütler gibi, amaçlarına ulaşmak için faaliyette 

bulundukları fiziksel, sosyal ve kültürel çevrede belirli bir örgütlenmeye ihtiyaç 

duymaktadır. Volders (2016), terör örgütlerinin karar alma yapılarına, kurallara ve 

politikalara sahip olduğunu; organizasyonun dizaynının terör örgütlerinin amaçlarına 

                                                           
48  Gerald SALANCIK ve Jeffrey PFEFFER, “A Social Information Processing Approach to Job 
Attitudes and Task Design”, Administrative Science Quarterly, Cilt 23, Sayı 2, 1978. 
49  Oya ERDİL, Adnan KALKAN ve Ali Murat ALPARSLAN, “Örgütsel Ekoloji Kuramından 
Stratejik Yönetim Anlayışına”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2010, s.17.           
50 Şirin Atakan DUMAN, “Kuramsal Kuram Yaklaşımı ile Örgütsel Değişimi Anlamaya Yönelik Bir 
İnceleme”, Journal of Business, Economics and Political Science, Cilt 1, Sayı 1, 2012, s.12. 
51 İsmail EFİL, İşletme Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004, s.160.  
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ulaşmada kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır.52 Terörizm gibi sistematik bir 

çıktı üretimini hedefleyen terör örgütü için yapılanmanın da belirli bir sistematiğe 

sahip olması gereklidir. Örneğin terör örgütü yöneticileri; gizliliği sağlama,                

iç disiplini tesis etme, terör kampanyasına destek bulma, istihbarat sağlama,          

lojistik ağ tesis etme, eğitim imkânlarını seferber etme vb. konularda işleyen bir 

mekanizmaya ihtiyaç duyacaktır.53 

Diğer taraftan örgütler büyüdükçe artan faaliyetler ve örgüt bünyesine dâhil 

olan yeni mensuplar, görev dağılımının ve iş ilişkilerinin belirlenmesini 

gerektirmektedir. 54  Kadro sayısını arttıran bir örgütün, öncelikle yeni kadroların 

görev dağılımını belirleyecek bir örgütlenme modeline ihtiyacı olacaktır.             

Ayrıca büyüyüp gelişen örgüt karşısında, devletlerin de şiddetle mücadele 

yöntemlerini geliştirmeleri, örgütlenmeyi terör örgütleri açısından daha da kritik hale 

getirmektedir.55 

Sonuç olarak terör örgütleri; eylem gerçekleştirme, propaganda faaliyetleri 

yürütme, örgüt üyeleri arasında iletişim sağlama, örgüt bünyesine yeni üyeler 

kazandırma, örgüte kazandırılan yeni üyeleri eğitme, maddi kaynak, silah ve lojistik 

temin etme, disiplini sağlama, istihbarat elde etme, örgütün sürekliliğini sağlama, 

etki alanını genişletme, halk kitleleri ve uluslararası alandan destek sağlama amacıyla 

örgütlü bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. 

E. Terör Örgütlerinin Örgütlenme Modelleri 

Terör örgütleri arasında ideolojik veya temel hedefler açısından farklılıklar 

olsa da örgütlenme biçimleri arasında ciddi farklar bulunmamaktadır. Örgütlerin; 

hücre-kolon, hiyerarşik, şemsiye, ağ veya hibrit-melez şekilde örgütlendikleri 

görülmektedir.  

 

                                                           
52 Brecht VOLDERS, “Assesing the Terrorist Threat: Impact of the Group’s Organizational Design?, 
Studies in Conflict&Terrorism, Cilt 39, Sayı 2, 2016, ss.106-127, s.107. 
53 Jonathan R. WHITE, Terrorism and Homeland Security, Wadsworth Publishing, ABD, 2005,        
s.41-42. 
54 Nuri TORTOP ve Eyüp G. İSBİR, Burhan AYKAÇ, Hüseyin YAYMAN, M. Akif ÖZER, Yönetim 
Bilimi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2010, s.54. 
55 WHITE, 2005, s.34. 
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Şekil-4: Hücre-Kolon Tipi Örgütlenme Modeli

Kaynak: WHITE, 2005, s.63. 
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58 ÇAĞLAR, 1997, s.126.
59 ÇAĞLAR, 1997, s.126-
60 US Army, A Military Guide to Terrorism in the Twenty
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Şekil-5: Hiyerarşik Örgütlenme Modeli 

Kaynak: WHITE, 2013, s.62. 
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A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century, No: 1, 2007, s.3.
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artmaktadır. Buna paralel olarak 

piramidin üst noktasına doğru kadroların örgütsel pozisyonu da kuvvetlenmektedir. 

örgütlenme modelinde piramidin tepesinde lider kadro 

 ideolojik çizgiyi, 

örgütün genel yapılanma ve örgütlenme biçim ve yerlerini, eylem türlerini, temel 

ve diğer lojistik gereksinimleri, disiplin ve 

aracılığıyla faaliyete 

merkez komite, kongre, polit büro, parti sekretaryası gibi 
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, No: 1, 2007, s.3. 
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istihbarat ihtiyacını karşılamaktan, örgüt içi iletişimi sağlamaktan, sempatizan kitleyi 

genişletmekten sorumludur. 61 Bu aşamanın bir altında ise pasif destekleyiciler 

bulunmaktadır. Bu kesim, örgütün hedeflerini ve eylemlerini benimsemekle birlikte, 

herhangi bir terör faaliyetinde aktif olarak rol almamaktadır.62  

 Radikal sol örgütlerden Japon Kızıl Ordusu ile etnik milliyetçi Bask Vatanı 

ve Özgürlük (Euskadi Ta Askatasuna-ETA) terör örgütünün hiyerarşik örgütlenme 

modelini esas aldığı belirtilebilir. 63  Öte yandan PKK da hiyerarşik örgütlenme 

modelini benimseyen terör örgütlerindendir.  

3. Şemsiye Tipi Örgütlenme Modeli 

1980’lerin ilk yarısında ortaya çıkan şemsiye tipi örgütlenme modeli ise pek 

çok küçük piramit örgütlenmenin, şemsiye bir yapıda faaliyet göstermesini ifade 

etmektedir (Şekil-7). Şemsiye yapı; terör örgütü liderleri, tedarikçiler, 

sempatizanlardan örgütün faaliyetleriyle ilgili bilgi almaktadır. 64  PKK’nın                  

2007 yılında hayata geçirdiği Kürdistan Topluluklar Birliği (Koma Civakên 

Kurdistan-KCK) örgütlenmesinin, şemsiye tipi yapıya örnek teşkil ettiği belirtilebilir. 

Şekil-6: Şemsiye Tipi Örgütlenme Modeli 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: WHITE, 2005, s.39. 

  

                                                           
61 ÇAĞLAR, 1997, s.127. 
62 US Army, 2007, s.4. 
63 US Army, 2007, s.6. 
64 WHITE, 2005, s.38. 
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 4. Ağ Tipi Örgütlenme Modeli 

1990’lı yıllarda örgütleri yönetmede hiyerarşik yaklaşım yerine, ilişkiler ağı 

kurulması eğilimi benimsenmeye başlanmıştır. Ağ tipi örgütlenme modeli; 

küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin bir neticesi olarak ortaya 

çıkmıştır. Model, geleneksel örgüt yapısının emir-komuta anlayışına zıt bir 

örgütlenmeyi esas almakta, uzmanlaşmaya dayalı bir yapı öngörmektedir.65 

Şekil-7: Ağ Tipi Örgütlenme Modelleri 

 

 Zincir Ağ          Yıldız Ağ   Çok Bağlı Ağ 

Kaynak: WHITE, 2005. 

 Terör örgütlerinin ağ tipi örgütlenmesi zincir ağ, yıldız ağ veya çok bağlı ağ 

şeklinde olabilmektedir (Şekil-7). Bunlardan, zincir ağ yapısında, temas noktaları bir 

zincir boyunca ilerlemektedir. Temas noktaları arasında iletilen bir mesaj, bir uçtan 

diğer bir uca ara noktalar üzerinden geçerek aktarılmaktadır.66 Bu örgütlenme tipi, 

çoğunlukla insan kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunan örgütler 

tarafından tercih edilmektedir.67 

 Yıldız ağ yapısında, her aktör ya da grup merkezde bir noktaya 

bağlanmaktadır. Örgüt içi iletişim ve koordinasyon, merkezde bulunan noktadan 

geçerek diğer noktalara iletilmektedir. 68  Bu örgütlenme tipi çoğunlukla finansal 

                                                           
65 Chi-Hsing TSENG, “The Relationships Between Types of Network Organization and Adoption of 
Management Mechanisms: An Empirical Study of Knowledge Transactions of MNC’s Subsidiaries in 
Taiwan”, International Business Review, Cilt 11, Sayı 2, 2002, s.213. 
66  İnci SÖKMEN, “Ağ Tabanlı Terörist Organizasyonlar El Kaide Terörist Örgütü”, Beykent 
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 2009, s.117. 
67 US Army, 2007, s.8. 
68 SÖKMEN, 2009, s.117. 
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faaliyetlerin organize edilmesinde kullanılmaktadır.69 2001 yılı öncesinde El-Kaide, 

yıldız ağ tipi örgütlenmeyi esas almıştır.70 

 Çok bağlı ağ yapısında ise ağda bulunan herkes birbiriyle bağlantı halindedir. 

Ağ içerisindeki bu bölünmeler bir konuda uzmanlaşan kısımlar olabileceği gibi,            

aynı konuda görev yapan noktaları da temsil edebilmektedir. 71  Çok bağlı ağ 

yapısında komuta ve kontrol ağ içerisinde dağıtılmış haldedir.72 11 Eylül sonrası              

El-Kaide, çok bağlı ağ yapısını örgütlenme modeli olarak benimsemiştir.73 

5. Hibrit-Melez Örgütlenme Modeli 

Özellikle Soğuk Savaş sonrasında küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle 

birlikte katı hiyerarşik örgütlenme modelleri, yerini daha esnek örgütlenme 

modellerine bırakmıştır.74  Terör örgütlerinin kadro sayısındaki artış da hiyerarşik 

örgütlenmeden, daha esnek bir yapıya geçişe zemin hazırlamıştır.75 

 Hibrit-melez örgütlenme adı verilen yeni model, hiyerarşik bir yapı içermekle 

birlikte ağ tipi örgütlenmenin de farklı versiyonlarını barındıran çok boyutlu bir 

sistem olarak tanımlanabilir. Öte yandan yeni örgütlenme modeli, çok boyutlu bir 

mücadele gereksiniminin de bir sonucudur. Zira günümüzde örgütlerin, hedeflerine 

ulaşabilmek için sadece silahlı mücadelede başarılı olmaları değil, aynı zamanda 

medya ve kamuoyundaki mücadelede de üstün olabilmeleri gerekmektedir.76                 

 Bu çerçevede hibrit bir terör örgütü de iki ya da üç ayak üzerinde 

durmaktadır. Birinci ayağı, klasik terör örgütlerinde terörizmi gerçekleştiren militer 

ya da paramiliter unsurlar; ikinci ayağı örgütün siyasi bir organizasyon üzerinden 

                                                           
69 US Army, 2007, s.8. 
70 Joshua KILBERG, “A Basic Model Explaining Terrorist Group Organizational Structure”, Studies 
in Conflict & Terrorism, Cilt 35, Sayı 11, 2012, s.813. 
71 SÖKMEN, 2009, s.118. 
72 US Army, 2007, s.8. 
73 KILBERG, 2012, s.815. 
74 Nihat Ali ÖZCAN, “Terörün Parasına Gözaltı”, (07.01.2002), http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/128 
646.asp, (02.05.2014).  
75 John ARQUILLA, Michele ZANINI ve David RONFELDT, Networks, Netwar and Information-
Age Terrorism, Countering the New Terrorism ve Ian O. LESSER, Bruce HOFFMAN, John 
ARQUILLA, Michele ZANINI ve David RONFELDT, Countering the New Terrorism, The RAND 
Cooperation, Washington, 1999, içinde, s.39-81, s.49. 
76 Boaz GANOR, The Hybrid Terrorist Organization and Incitement, Jerusalem Center for Public 
Affairs, 2012, s.14. 
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yürüttüğü faaliyetler (ideolojisini yayma, seçim kampanyalarına serbestçe katılma 

vb.); üçüncü ayağı ise devlet destekleri edinme çabaları oluşturmaktadır.77 

Hibrit terör örgütlerinin genel özelliklerine bakıldığında, organize suç 

faaliyetlerinin içinde bulundukları, adam kaçırma ve fidye elde etmeye yönelik 

faaliyetlere ağırlık verdikleri, uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden gelir elde etmeyi 

olağanlaştırdıkları ve sosyal ağları aktif şekilde kullandıkları görülmektedir.78  

2008 yılında PKK’nın, dönemin ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi 

Operasyonlar Birimi Başkanı Michael Braun tarafından “uyuşturucu madde 

kaçakçılığı ve diğer uluslararası organize suç faaliyetlerinin içinde olduğu” 

gerekçesiyle hibrit bir örgüt olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. 79        

Nitekim PKK’nın örgütlenme modeli, Ganor’un yukarıda vurgulanan üç ayaklı hibrit 

örgütlenme modeliyle de uyumlu bir görünüm sergilemektedir. 

F. Terör Örgütlerinin Örgütlenme Modelini Etkileyen Faktörler 

Bir terör örgütünün yukarıda açıklanan örgütlenme modeli tercihinde hangi 

değişkenlerin etkili olduğunu araştıran Kilberg (2012), terör örgütlerinin öncelikle 

güvenlik güçlerinin örgüte yönelik tutumu karşısında güvenliği sağlama ve daha 

etkili bir organizasyonel model oluşturma ikilemi arasında kaldığını 

vurgulamaktadır. 80  Bu bağlamda terör örgütleri bir taraftan terörizmle mücadele 

faaliyetleri karşısında mevcudiyetlerini korumaya çalışmakta, diğer taraftan 

hedeflerine ulaşabilmek üzere en etkili örgütlenme şeklini tesis etmeyi 

hedeflemektedir.  Bununla birlikte bazı iç ve dış faktörler, bu süreçte belirleyici 

olmaktadır.  

Kilberg (2012); 1970-2007 döneminde aktif 246 grup/örgütü incelediği 

çalışmasında; 

                                                           
77 GANOR, 2012, s.14. 
78  Partnership for Peace Consortium, Convergence of Crime, Terror and Corruption: Policy 
Recommendations, Combating Terrorism Working Group Policy Brief, Sayı 2, 2014, s.2. 
79 “PKK Hibrit Bir Örgüt”, (20.07.2008), http://www.radikal.com.tr/politika/pkk_hibrid_bir_or 
gut-889346, (14.04.2014). 
80 KILBERG, 2012, s.811. 
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 Terör eylemleri için zor hedefler belirleyen terör örgütlerinin, özellikle 

kuruluş yıllarında hiyerarşik örgütlenme modelini tercih ettikleri, 

 Devleti bir politika değişikliğine zorlamak gibi spesifik hedefler belirleyen 

terör örgütlerinin, hedeflerine ulaşmak için genelde hiyerarşik örgütlenme 

modelini benimsedikleri, buna karşın daha kapsamlı hedefler belirleyen terör 

örgütlerinin çoğunlukla daha esnek örgütlenme modelini tercih ettikleri, 

 Etnik milliyetçi terör örgütlerinin çoğunlukla hiyerarşik örgütlenme modelini 

benimsedikleri,  

sonuçlarına ulaşmıştır.81 

II. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSMAN İHTİYACI 

A. Finansman İhtiyacının Teorik Altyapısı 

Terör örgütlerinin finansman ihtiyaçları da, örgütleri açıklamaya yönelik 

klasik, neoklasik ve modern teorilerden istifadeyle açıklanabilecektir. Bu kapsamda 

modern örgüt kuramlarının, finansman ihtiyacını açıklamada en uygun teorik 

yaklaşım olduğu varsayılmaktadır. Çünkü günümüzde terör örgütlerinin finansman 

mekanizmaları otarşik bir özellik sergilememekte, bir firmanın kendi kendine yeterli 

ekonomi döngüsüne bir terör örgütünün ulaşması oldukça güç gözükmektedir. 

Örneğin günümüzde dünyanın en zengin terör örgütü sıfatını kazanan DEAŞ’ın 

başlıca finansman yöntemlerinden birisi uluslararası bağıştır. Bu örnek, terör 

örgütlerinin ekonomik olarak kendilerini üretebilen yapılara dönüşemediklerinin de 

güncel bir göstergesidir. 

Diğer taraftan mikroiktisat temelli Rasyonel Tercih Teorisi de terör 

örgütlerinin finansman ihtiyaçlarını açıklamak amacıyla faydalanılabilecek teorik 

yaklaşımlardandır. Rasyonel Tercih Teorisi; bireylerin kararlarını, içinde 

bulundukları kısıtlar çerçevesinde, fayda maksimizasyonunu sağlayacak şekilde 

verdiklerini ifade etmektedir. Terör örgütleri de ekonomik aktörler gibi veri bir bütçe 

kısıtı altında fayda maksimizasyonunu sağlamaya çalışmakta; kendisine yönelik 

                                                           
81 KILBERG, 2012, s.810-830. 
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geliştirilen önlemler karşısında hedeflerini ve faaliyetlerini yeniden 

şekillendirmektedir.82 

1. Modern Örgüt Kuramları 

Örgütlerin çevrelerine açık oldukları ve varlıklarını sürdürebilmek için                

bu çevreyle uygun bir ilişki kurmaları gerektiğini savunan Sistem Teorisi’nin 

temelinde Hicks ve Gullett (1975)’ın da belirttiği gibi, çevreyle örgüt arasında 

karşılıklı fayda esasına dayalı simbiyotik bir ilişki bulunmaktadır. Örgüt, sınırlı bir 

alanda faaliyet gösterirken, çevresel faktörler örgütün işleyişini ve hatta hedeflerini 

yakından etkileyebilmektedir. Simbiyotik ilişki şeması, örgütün çevreden kaynak 

temin ettiğini, çevrenin örgüte bir takım fırsatlar sunarken sınırlar da getirebileceğini 

ifade etmektedir (Şekil-8).83  

Şekil-8: Örgüt-Çevre Simbiyotik İlişkisi 

 

 

 

 

Kaynak: HICKS VE GULLETT, 1975, s.388. 

Dolayısıyla dış dinamiklerin, örgütün hareket tarzında, spesifik olarak da 

finansman faaliyetleri üzerinde etkide bulunduğu belirtilebilir. Basit bir sistem 

modelinde, dış çevrede insan gücü, enerji, teknoloji, hammadde vb. girdilerin 

bulunduğu, söz konusu girdilerin bir süreçten geçerek mal, hizmet vb. çıktıya 

dönüştürüldüğü; bu çerçevede her sistemin bir girdisinin, girdilerin işlendiği bir 

sürecinin ve sistemin devamlılığını sağlayan bir çıktısının bulunduğu bir yapı                

söz konusudur. Diğer bir ifadeyle örgütler, girdilerin nihai çıktıya dönüşüm için 

                                                           
82 William F. SHUGHART II, “Terrorism in Rational Choice Perspective”, Christopher J. COYNE ve 
Rachel L. MATHERS (ed.), The Handbook on the Political Economy of War, Edward Elgar 
Publishing Limited, Birleşik Krallık, 2011, içinde, s.126-153, s.126. 
83  Herbert HICKS ve Ray GULLETT, Organizations: Theory and Behaviour, McGraw-Hill,           
New York, 1975, s.388. 



 

geliştirilen süreç aracılığıyla 

(Şekil-9). 

Bu çerçevede

gerçekleştirilen terör eylemleri ise bir çıktı niteliği taşımaktadır. 

girdisini, faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kullanmakta ve çıktı olarak terör 

eylemlerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla etkili kaynak tahsisi ve kaynak 

maksimizasyonu, terör eylemi gerçekleştirmenin kritik bileşenleri olarak öne 

çıkmaktadır.84 

Diğer taraftan Durumsallık Yaklaşımı’nın; 

etkilenen örgütlerin, sabit ilkelere bağlı kalarak değişen çevrede varlığını 

sürdüremeyeceği yönündeki argümanı, örgütün finansman ihtiyacından ziyade 

finansman yöntemindeki evrimin nede

2. Rasyonel Tercih Teorisi

Mikroiktisat temelli Rasyonel Tercih Teorisi de terör örgütlerinin finansman 

ihtiyaçlarını açıklamak amacıyla kullanılabilir. 

duyduğu mallardaki fiyat değişimleri, ör

suretiyle terörizm faaliyetlerini etkileyebilmektedir.

bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

ihtiyacının derecesini tayin etmede

koymaktadır. 

1978 yılında William M. Landes

eden faktörleri araştırdığı çalışmasında, devletin aldığı güvenlik önlemlerinin 

                                                          
84 VOLDERS, 2016, s.108.
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Şekil-9: Basit Sistem Modeli 

u çerçevede terör örgütlerinin ihtiyaç duydukları finan

gerçekleştirilen terör eylemleri ise bir çıktı niteliği taşımaktadır. Ö

faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kullanmakta ve çıktı olarak terör 

eylemlerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla etkili kaynak tahsisi ve kaynak 

maksimizasyonu, terör eylemi gerçekleştirmenin kritik bileşenleri olarak öne 

Diğer taraftan Durumsallık Yaklaşımı’nın; değişen çevre koşullarından 

etkilenen örgütlerin, sabit ilkelere bağlı kalarak değişen çevrede varlığını 

yönündeki argümanı, örgütün finansman ihtiyacından ziyade 

finansman yöntemindeki evrimin nedenlerini açıklayıcı niteliktedir.

2. Rasyonel Tercih Teorisi 

ikroiktisat temelli Rasyonel Tercih Teorisi de terör örgütlerinin finansman 

ihtiyaçlarını açıklamak amacıyla kullanılabilir. Teoriye göre, örgütün ihtiyaç 

duyduğu mallardaki fiyat değişimleri, örgütün bütçe kısıtı üzerinde etkide bulunmak 

suretiyle terörizm faaliyetlerini etkileyebilmektedir. Finansmanın önemi ise 

bu noktada ortaya çıkmaktadır. Teori, dış çevredeki koşulların 

ihtiyacının derecesini tayin etmede önemli birer değişken 

78 yılında William M. Landes, ABD’de uçak kaçırma eylemlerine etki 

eden faktörleri araştırdığı çalışmasında, devletin aldığı güvenlik önlemlerinin 

                   
2016, s.108. 

Girdileri Çıktılara 
Dönüştürme 

Süreci

25 

çıktılara dönüştüğü bir yapıya sahiptir          
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faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kullanmakta ve çıktı olarak terör 

eylemlerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla etkili kaynak tahsisi ve kaynak 

maksimizasyonu, terör eylemi gerçekleştirmenin kritik bileşenleri olarak öne 

değişen çevre koşullarından 
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eylemlerin maliyetini arttırarak eylemlerde ciddi bir düşüşe neden olduğu sonucuna 

vararak “beklenen fayda” kavramının, terörizm çalışmalarında yer bulmasına katkı 

sağlamıştır. 85  Bu noktada eylemlerin maliyetinin artmasının, eylemlerde neden 

olduğu düşüş, terör örgütlerinin operasyonel maliyetlerindeki artışın terörizm çıktısı 

üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle finansmanı 

pahalı terör eylemleri, örgütler için caydırıcıdır. 

Mikroiktisattan hareketle, bir terör örgütünün terör eylemi gerçekleştirme 

maliyetini, teorik olarak terörizm (T) malını satın almaktan kaynaklanan bir maliyet 

gibi düşünerek, terör örgütünün T malı ve ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyecek, barınma 

vb. tüketim maliyetlerini ifade eden bileşik mal (C) gibi iki mal ile karşı karşıya 

olduğunu varsayalım. Öncelikle örgüt, tüketim tercihini şekillendirirken bütçe 

kısıtını gözetmek durumundadır.86 Şekil 10’daki I, II ve III eğrileri, terör örgütünün 

aa, bb ve cc eğrileri ile gösterilen bütçe kısıtları altında C ve T malı arasındaki tercih 

durumunu gösteren farksızlık eğrileridir. 

Şekil-10: Terör Örgütünün Gelir-Tüketim Eğrisi 

 

 

 

 

 

Kaynak: ANDERTON ve CARTER, 2006, s.445. 

Şekilde terör örgütünün, farklı bütçe kısıtları altında C ve T mallarını tüketme 

dengelerinin geometrik yerleri, Gelir-Tüketim Eğrisi (Engel Eğrisi)’ni 

oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle Gelir-Tüketim Eğrisi, örgütün gelirinin değişmesi 

durumunda yeni denge noktalarını göstermektedir. Gelir Tüketim Eğrisi’nin biçimi 

ise terörizmin gelir esnek olduğunu; diğer bir ifadeyle örgütün geliri arttıkça terör 

                                                           
85  Walter ENDERS ve Todd SANDLER, The Political Economy of Terrorism, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2012, s.13. 
86  Charles H. ANDERTON ve John R. CARTER, “Applying Intermediate Microeconomics to 
Terrorism”, Journal of Economic Education, Cilt 37, Sayı 4, 2006, s.445. 
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eylemi gerçekleştirme niyetinin de artacağını ifade etmektedir. Bu açıdan 

finansmanın, terörizm fonksiyonun önemli bir değişkeni olduğu ve her iki değişken 

arasında pozitif bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. 

Terör örgütleri, fayda maksimizasyonu için maliyet kalemini de göz önünde 

bulundurmaktadır. Öncelikle bir terörizmin fırsat maliyeti, terör örgütünün davranış 

kalıplarını şekillendiren değişkenlerden biridir. Örneğin örgütün eğitim kamplarının 

korunmasına yönelik masrafları ve örgüt liderlerinin güvenli bölgelerde 

korunmalarına yönelik harcamaları terörizmin fiyatını, dolayısıyla da fırsat 

maliyetini arttırmaktadır. Bu durum literatürde, devletlerin terörizmin fırsat 

maliyetini arttırmaya yönelik politikalarının, terörizm üzerinde caydırıcı olacağı 

yaklaşımının doğmasına da neden olmuştur. 87  Şekil-11’de terörizmin fiyatının 

terörizm üzerindeki etkisi, Fiyat-Tüketim Eğrisi üzerinden açıklanmıştır. 

Şekil-11: Terör Örgütünün Fiyat-Tüketim Eğrisi 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: ANDERTON ve CARTER, 2006, s.447. 

Başlangıçta terör örgütünün bütçe kısıtının aa eğrisi ile gösterildiği 

varsayıldığında, teröristlerin T1 ve C1 mal bileşenini tükettiği görülmektedir. 

Terörizmle mücadele eden devlet, terörizmin fiyatını yükseltici nitelikte caydırıcı 

önlemlere başvurduğunda, örgütün bütçe kısıtı aa eğrisinden ab eğrisi haline 

gelmektedir.  Bu durumda, tüketilen mal bileşeni T2 ve C2 düzeyine düşer.  

                                                           
87ANDERTON ve CARTER, 2006, s.446. 
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Devletin uygulayacağı caydırıcı önlemlerin yanı sıra fiyat değişimine yönelik 

bir politikanın da benzer sonuçlara yol açabildiği ifade edilmelidir.                 

Örneğin başlangıçta terör örgütünün bütçe kısıtı aa eğrisi ile temsil edilirken devletin                 

C malının fiyatını düşürücü bir tedbir aldığını varsayalım. Bu durumda örgütün bütçe 

kısıtı aa eğrisi yerine ca eğrisi ile temsil edilecek; örgüt T2 kadar T malı, C3 kadar          

C malı tüketme eğiliminde olacaktır. Dolayısıyla C malının fiyatındaki düşüş, 

terörizmi bir mal olarak düşündüğümüzde, T malının da T1 yerine T2 kadar 

tüketilmesine, diğer bir ifadeyle daha az tüketilmesine neden olacaktır.           

Bununla birlikte tam tersi bir etkinin de söz konusu olabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Bu noktada C malının fiyat esnekliği belirleyicidir. C malı fiyat esnek 

bir mal ise malın fiyatındaki düşüş, terörizmin de düşmesine neden olacakken; C 

malı fiyat esnek bir mal değil ise malın fiyatındaki düşüş, terörizmin istenilen düzeye 

düşmemesine neden olacaktır.88 

Yukarıdaki teorik açıklamalardan hareketle, terör örgütlerinin faaliyet 

gösterdikleri coğrafyadaki ekonomik gelişmelerden etkilendikleri; terörizm 

faaliyetlerini de buna göre şekillendirdikleri sonucuna varılabilir. Bu durum, 

örgütlerin çevresel koşulları yakından takip ettiği, onlara adapte olmaya çalıştığı ve 

öğrenen birer organizasyon oldukları yönündeki görüşleri de desteklemektedir. 

B. Finansman İhtiyacının Pratik Boyutu 

Terör örgütleri, nihai hedefleri gelir elde etmek olmasa da gerek örgütün 

mevcudiyetini korumak, gerekse terör eylemlerinin örgüte maliyetini karşılamak için 

sürekli bir finansmana ihtiyaç duymaktadır. Nitekim terörizmin finansmanına 

odaklanan çalışmaların çoğunun, paranın terörizmin “can damarı” ya da “oksijeni” 

olduğu aksiyomu ile başlaması, finansmana yüklenen önemin de bir göstergesidir. 

Ridley (2012), terör örgütlerinin tıpkı diğer örgütler gibi insan kaynağına, 

lojistiğe ve finansmana ihtiyaç duyduğunu belirterek finansmanın diğer iki unsurdan 

daha az dikkat çeken, ancak en az onlar kadar kritik bir unsur olduğunu 
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vurgulamıştır. 89  İnsan kaynağı ve lojistik, terörizmle mücadele eden yapıların 

karşısındaki somut faktörler olmaları bakımından, mücadelenin nispeten daha kolay 

olduğu unsurlardır. Bununla birlikte günümüzd para, zaman zaman bir tuşla dahi 

dünyanın  diğer ucuna aktarılabilecek özellikte soyut bir unsur haline gelmiştir. 

Dolayısıyla Ridley’in, finansmanın daha az dikkat çektiği yönündeki tespitinin, 

mücadelenin güçlüğü ile açıklamak mümkündür. 

Terör örgütlerinin fon bulmasına, yasa dışı nitelikteki fonları aklamasına ve 

fonları ihtiyaç duyduğu alanlara transfer etmesine imkân tanıyan etkin bir finansal 

altyapı, örgütün idamesi ve hedeflediği operasyonel faaliyetler açısından zaruridir. 

Terör örgütlerinin finansmana duydukları ihtiyacın, nihai olarak örgütün sürekliliğini 

sağlama ve/veya terör eylemi gerçekleştirme niyetinden kaynaklanması, terörizmle 

mücadele eden birimlerin de finansman boyutunu göz ardı etmemesini 

gerektirmektedir.  

Bu kapsamda terörizmin finansmanı kavramı, uluslararası literatüre ilk kez          

9 Aralık 1999 tarihli “Birleşmiş Milletler Terörizmin Finansmanının Önlenmesine 

Dair Uluslararası Sözleşme” ile girmiştir. Sözleşmede terörizmin finansmanı, 

“herhangi bir kimse tarafından, kısmen veya tamamen Sözleşmede belirtilen 

eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek 

doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı bir şekilde ve kasten fon sağlama ve toplama” 

şeklinde tanımlanmıştır.  

Terörizmin finansmanı suçu, ilk kez 1999 yılında uluslararası hukukta bir 

sözleşmeye konu olsa da, El-Kaide’nin 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi ve 

Pentagon’a gerçekleştirdiği terör saldırılarının ardından, uluslararası kamuoyu 

tarafından mücadele edilmesi gereken bir alan olarak sahiplenilmiştir. Özellikle            

11 Eylül öncesinde saldırıyı gerçekleştiren pilotların para transferlerinin tespit 

edilebilmesi durumunda, saldırının önlenmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler, 

                                                           
89  Nicholas RIDLEY, Terrorist Financing: The Failure of Counter Measures, Edward Elgar 
Publishing Limited, ABD, 2012, s.1. 
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finansman hareketliliğinin izlenmesinin olası bir terör eyleminin öncü göstergesi 

olabileceği düşüncesini de beraberinde getirmiştir.90  

11 Eylül terör eylemleri sonrasında, dönemin ABD Devlet Başkanı             

George W. Bush’un, “küresel terör ağının finansal temelinin hedef alınacağı” 

yönündeki açıklaması 91  akabinde terörizmin finansmanı ile mücadele, küresel 

düzeyde terörizmle mücadelenin önemli bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır. 

Açıklama, uluslararası alanda terörizmin finansmanıyla küresel mücadele 

yaklaşımını beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşımın temelinde, terör örgütlerinin fon 

sağlama/ transfer sürecini sekteye uğratacak bir müdahalenin, örgüt misyonunda da 

başarısızlığa neden olacağı düşüncesi yer almaktadır. Söz konusu düşünceyle tutarlı 

biçimde terörizmin finansmanı ile mücadele, eylemlerin şiddetini azaltmanın ve 

önlemenin, militanları kendi aralarında iletişim kurmaya zorlamanın, militanların 

çalışma yöntemleri hakkında bilgi sağlamanın, örgütü finansman yöntemlerini 

güncellemeye yöneltmenin bir yolu olarak da görülmeye başlanmıştır.92 

RAND Corporation uzmanlarından Howard J. Shatz’ın, ABD Devlet Başkanı 

Barack Obama’ya DEAŞ’a askeri müdahalede bulunmaktan ziyade, parayı takip 

etmesi çağrısında bulunması; ayrıca ideoloji, dini inanç ve şiddetin militanları motive 

edici unsurlar olmakla birlikte örgütün para sayesinde faaliyetlerine devam 

edebildiğini 93  vurgulaması, terörizmin finansmanıyla mücadelenin önemini 

yansıtması bakımından dikkat çekicidir. 

Literatürde terörizmin finansmanına odaklanan çalışmaların kronolojisi 

incelendiğinde, 11 Eylül’e dek yapılan akademik çalışmaların da tıpkı uluslararası 

kamuoyunun ilgisi gibi sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. 1978 yılında J. Bowyer 

Bell, “A Time of Terror: How Democratic Societies Respond to Revolutionary 

Violence” başlıklı kitabında, uluslararası terörizm tehdidine vurgu yaparak               

                                                           
90 Phil WILLIAMS, “Warning Indicators and Terrorist Finances”, Jeanne K. GIRALDO ve Harold A. 
TRINKUNAS (ed.), Terrorism Financing And State Responses, Stanford University Press, ABD, 
2007, içinde, s.72-90, s.72. 
91 Bknz. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/president/multifront/, (28.11.2014). 
92 Nikos PASSAS, “Terrorism Financing Mechanisms and Policy Dilemmas”, Jeanne K. GIRALDO 
ve Harold A. TRINKUNAS (ed.), Terrorism Financing And State Responses, Stanford University 
Press, ABD, 2007, içinde, s.21-38, s.22. 
93 Howard J. SHATZ, “To Defeat The Islamic State, Follow The Money”, (10.09.2014), http://www. 
rand.org/blog/2014/09/to-defeat-the-islamic-state-follow-the-money.html, (08.12.2014). 
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“IRA (Irish Republican Army-İrlanda Cumhuriyet Ordusu)’nın Varlıkları” başlıklı 

bir bölüme yer vermiştir. Bu başlık, okuyucuda IRA terör örgütünün finansman 

sistemi hakkında bilgi verileceği izlenimi oluştursa da fon temini ve transferine dair 

herhangi bir bilgi içermemiştir.94 

Literatürde terörizmin finansmanı konusunda yapılan ilk çalışmanın                  

1986 yılında dönemin ünlü gazetecilerinden James Adams tarafından yazılan            

“The Financing of Terror: How The Groups That Are Terrorizing The World Get 

The Money To Do It” başlıklı kitap olduğu kabul edilmektedir. Adams, terör 

örgütlerinin gelir elde etme, silah satın alma ve uluslararası alanda tanınma 

ihtiyacının bulunduğunu vurgulayarak finansmanın önemine dikkat çekmiştir.95  

 Terörizmin finansmanına spesifik olarak odaklanan çalışmaların, özellikle         

11 Eylül sonrasında hız kazandığı gözlemlenmiştir. 11 Eylül’ü izleyen yıllarda 

yapılan çalışmalar arasında özellikle üç çalışmanın literatürde önemli yer edindiği 

görülmektedir. Bunlardan birincisi, ulusal ve uluslararası finansal kurumların, 

kanunların ve diğer yapıların terörizmin finansmanını nasıl engelleyebileceği 

hususlarına odaklanan “Financing Terrorism” başlıklı çalışmadır.96 

İkincisi, uluslararası ekonomik sistem, organize suçlar, narkotik, silah 

kaçakçılığı üzerinde durarak El-Kaide terör örgütünün finansman mekanizmasına 

odaklanan “Modern Jihad: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks” başlıklı 

çalışmadır.97  

Üçüncüsü ise Washington Post muhabiri Douglas Farah tarafından                  

2004 yılında yayımlanan “Blood from Stones: The Secret Financial Network of 

Terror” başlıklı çalışmadır. Farah, El-Kaide’nin Sierra Leone ve Liberya’daki elmas 

ticareti faaliyetlerini araştırmış; ayrıca El-Kaide’nin fon elde etme, muhafaza etme ve 

transfer etme yöntemlerini incelemiştir.98 Bu çalışmalar, El-Kaide örneği üzerinden 

                                                           
94 RIDLEY, 2012,  s.3. 
95 James ADAMS, The Financing of Terror: How The Groups That Are Terrorizing The World 
Get The Money To Do It, Simon & Schuster, New York, 1986, s.53. 
96 Mark PEITH, Financing Terrorism, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 2002. 
97 Loretta NAPOLEONI, Modern Jihad: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks, Pluto 
Press, Sterling, VA, 2003. 
98 Douglas FARAH, Blood From Stones: The Secret Financial Network of Terror, Broadway 
Books, New York, 2004. 
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terörizmin finansmanı konusunun literatürde yer edinmesini sağlamış; izleyen 

yıllarda yayımlanan pek çok çalışma ile de bu alandaki literatür zenginleşmiştir.99 

C. Finansman İhtiyacının Sebepleri 

RAND Corporation (2004) tarafından ABD Hava Kuvvetleri için hazırlanan 

ve terör örgütlerinin finansman ihtiyaçlarını ortaya koyan çalışmada,                    

terör örgütlerinin ideolojilerini sürdürmek ve yaygınlaştırmak, örgüt liderlerini 

korumak, kadro temin etmek ve propaganda faaliyetleri yürütmek üzere 

organizasyonel maliyetlere katlanması gerektiği belirtilmektedir. Diğer taraftan 

örgütün; komuta ve kontrol mekanizmasını etkin şekilde kullanmak, silah tedarik 

etmek, kadroların eğitimini sağlamak, terör eyleminin hazırlık maliyetlerine 

katlanmak, istihbarat elde etmek, güvenliği sağlamak ve para temin etmek üzere 

operasyonel maliyetlere katlanması gerektiği vurgulanmaktadır.100 

Diğer taraftan FATF (Financial Action Tas Force-Mali Eylem Görev 

Gücü)101’ın terörizmin finansmanına yönelik pek çok çalışması bulunmakla birlikte 

2008 ve 2015 yıllarında terör örgütlerinin finansman ihtiyaçlarını inceleyen                  

iki raporu önem taşımaktadır. FATF’a göre terör örgütleri, mevcudiyetlerini 

sürdürmek ve geliştirmek için gerekli organizasyonel maliyetler ile planlanan terör 

eylemlerinin operasyonel maliyetlerini karşılamak için finansmana ihtiyaç 

duymaktadır. 102  Terör örgütleri, spesifik terör eylemlerinde bulunmak ve eylem 

öncesi gerekli harcamalar için finansmana ihtiyaç duymakta, basit bir terör 

                                                           
99  Diğer çalışmalardan örnekler için Bknz. American Foreign Policy Council, Confronting 
Terrorism Financing, 2005; Harold TRINKUNAS ve Jeanne GIRALDO, Terrorism Financing and 
State Responses: A Comparative Perspective, Stanford University Press, California, 2007; Thomas 
J. BIERSTEKER ve Sue E. ECKERT, Countering the Financing of Terrorism, Routledge, USA, 
2007, United States Congress Senate Committee, Terrorism Financing: Origination, Organization, 
And Prevention, 2010; Michael FREEMAN, Financing Terrorism: Case Studies, Ashgate 
Publishing Limited, Farnham, England, 2012. 
100 Kim CRAGIN ve Sara A. DALY, The Dynamic Terrorist Threat, An Assessment of Group 
Motivations and Capabilities in a Changing World, RAND Corporation, 2004, s.26. 
101  Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF), 1989 yılında G-7 ülkelerinin 
kararıyla kara para aklama ile mücadele amacıyla kurulmuştur. 11 Eylül tarihli terör eylemleri 
sonrasında FATF’ın görevleri arasına terörizmin finansmanının önlenmesi de eklenmiştir. 
102 FATF, Terrorist Financing, Paris, 2008, s.7. 
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eyleminde dahi eylemi gerçekleştirecek kadronun hedefe ulaşma maliyeti ile 

eylemde ihtiyaç duyacağı lojistiğin maliyetini karşılamak durumundadır.103 

Özetle, bir terör örgütünün ihtiyaç duyduğu finansmanı, zamanında ve yeterli 

düzeyde temin etmesi terör örgütü için hayatidir. İhtiyaç duyulan finansman 

karşılanmadığı takdirde, terör örgütü eylemlerini gerçekleştirmek bir yana, 

mevcudiyetini dahi sürdüremez noktaya gelebilecektir.  

Bir terör örgütünün ihtiyaç duyduğu finansman, herhangi bir mal ya da 

hizmet üreten bir işletmeye ya da firmaya benzer şekilde, sabit ve değişen 

maliyetlerden kaynaklanmaktadır. Terör örgütünün işletme/firmalardan birinci farkı, 

çıktıyı hanehalklarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretmemesidir.          

Aksine, terör eylemleriyle hanehalklarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamalarını 

engelleyen bir ortamın yaratılması hedeflenmektedir. İkinci fark, örgütlerin kâr 

amacı kaygısından kaynaklanmaktadır. Terör örgütleri, üretim yapmalarının tek 

amacı kâr elde etmek olan işletmelerin/firmaların aksine, terör eylemleriyle maddi 

kâr elde etme kaygısı taşımamaktadır. Bireysel rantların söz konusu olduğu terör 

eylemleri söz konusu olabilmekle birlikte, bu örnekler terör örgütünün kâr amacıyla 

hareket ettiği sonucuna ulaşılması için yeterli değildir. 

Bu çerçevede bir terör örgütü, mevcudiyetini idame ettirmek ve eylemlerini 

gerçekleştirebilmek için, aşağıda detaylarına yer verilen sabit maliyetler şeklinde 

ifade edilebilecek organizasyonel ve değişen maliyetler şeklinde özetlenebilecek 

operasyonel olmak üzere temelde iki maliyete katlanmak durumundadır. 

1. Organizasyonel Maliyetler 

Terör örgütleri, mevcudiyetini sürdürmek, örgüt yapısını geliştirmek ve 

güçlendirmek üzere öncelikle organizasyonel ya da sabit maliyetleri karşılamak 

durumundadır. Volders (2016), terör örgütlerinin; stratejik/politik ve organizasyonel 

olmak üzere temelde iki amacının bulunduğunu, stratejik/politik amaca ulaşmada 

organizasyonun sürekliliğini sağlamanın kritik olduğunu vurgulamaktadır.104 

                                                           
103 FATF, Emerging Terrorist Financing Risks, Paris, 2015, s.9. 
104 VOLDERS, 2016, s.108. 
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Bir terör örgütünün sabit maliyetlerini; mevcut üyelerinin barınma, giyecek, 

yiyecek, sağlık, eğitim, silah ve mühimmat, iletişim ve ulaşım maliyetleri, örgüt 

üyeleriyle ailelerine yapılan düzenli ödemeler, yeni üye/sempatizan temini için 

gerekli masraflar, örgüt altyapısını güçlendirmek ve örgüt ideolojisini 

yaygınlaştırmak amacıyla yapılan propaganda faaliyetlerine ilişkin katlanılan 

maliyetler oluşturmaktadır.105 

Sabit maliyet, bir terör örgütünün terör eyleminde bulunmasa da katlanmak 

zorunda olduğu maliyettir. Diğer bir ifadeyle terör örgütü, terör eylemi 

gerçekleştirmese dahi örgütün idamesi için sabit maliyetleri karşılamak zorundadır. 

Söz konusu maliyetler karşılanamadığı takdirde, Flynn ve Lane (2008)’in belirttiği 

gibi, örgüt üyelerinin kaybedilmesi ya da örgütün varlığının sona ermesi olasılığı 

belirecektir.106  Krieger ve Meierrieks (2011) de benzer bir yaklaşım sergileyerek 

sabit maliyetleri  “ihmal edilemez maliyetler” şeklinde tanımlamışlardır.107 

Gurulé (2008), El-Kaide terör örgütü örneğinden hareketle, propaganda 

faaliyetleri, kadro temini, kadroların eğitimi ve barınması, kitle imha silahları temini 

ve örgüt ideolojisinin yaygınlaşması amacıyla eğitim kurumlarına (medreseler, islami 

okullar vb.) yapılan harcamaların, terör örgütünce karşılanması gereken sabit 

maliyetleri oluşturduğunu vurgulamaktadır.108 

Hizbullah terör örgütünün finansman ihtiyacının kaynaklarını inceleyen 

Rudner (2010) ise Gurulé (2008) ile benzer sonuçlara ulaşmıştır. Rudner’a göre 109 

Hizbullah’ın, örgüt üyelerine düzenli ödeme yapabilmesi, güvenilir fiziki mekânların 

maliyetini karşılayabilmesi, iletişim, ulaşım ve güvenliği sağlayabilmesi amacıyla 

finansman sağlaması gerekmektedir. Ayrıca örgüte yeni üye temini, örgüt üyelerinin 

                                                           
105 Hasan AYKIN ve H.Kevser SÖZMEN, Terörün Finansmanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu 
(MASAK) Yayını No:12, Ankara, 2009, s.14-17. 
106 Brian W. FLYNN ve C. Frederick LANE, “Integrating Organizational and Behavioral Health 
Principles to Promote Resilence in Extreme Events”, Ronald J. Burke ve Cary  L. Cooper (ed.), 
International Terrorism and Threats to Security: Managerial and Organizational Challenges, 
Edward Elgar Publishing Limited, İngiltere, 2008, içinde, s.185-218., s.214. 
107 Tim KRIEGER ve Daniel MEIERRIEKS, Terrorist Financing and Money Laundering, 
University of Paderborn, Center For International Economics, Working Paper Series No: 2011-07, 
2011, s.2-8. 
108  Jimmy GURULÉ, Unfunding Terror: The Legal Response to the Financing of Global 
Terrorism, Edward Elgar Publishing Limited, İngiltere, 2008, s.25-27. 
109 Martin RUDNER, “Hizbullah Terrorism Finance: Fund-Raising and Money-Laundering”, Studies 
in Conflict & Terrorism, Cilt 33, Sayı 8, 2010, s.701-702. 
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eğitimi, örgüt disiplinini sağlamaya yönelik emir ve komuta sisteminin işleyişi ile 

silah, mühimmat ve lojistik sağlamaya dönük harcamalar, finansman ihtiyacının 

diğer kaynaklarını oluşturmaktadır. Örgütün kamuoyu oluşturmaya dönük 

harcamaları, politik kampanyalar için tahsis edilmesi gereken bir harcama kalemini; 

örgüte müzahir basın-yayın organlarını desteklemeye yönelik harcamaları ise 

propaganda harcamaları başlıklı yeni bir harcama kalemini oluşturmaktadır. 

Hizbullah, cami, ruhban sınıfı gibi dini kurumları/grupları desteklemek için de 

finansmana ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan örgütün, intihar eylemlerinde bulunan 

örgüt üyelerinin ailelerini desteklemeye yönelik bir harcama kalemi, sosyal hizmet 

sağlamaya yönelik bir harcama kalemi ve diğer terör örgütleri ile işbirliği tesis 

etmeye yönelik bir harcama kalemi bulunduğu da belirtilmiştir. 

Organizasyonel maliyetler, terör örgütlerinin sürekli finansman ihtiyacının 

temel nedenidir. Terör örgütlerinin, düzenli gelir elde edebilecekleri finansman 

kaynaklarını tercih etme eğilimlerinin ardında da söz konusu maliyeti karşılama 

gereği bulunmaktadır. 

2. Operasyonel Maliyetler 

Terör örgütlerinin karşılaması gereken ikinci temel maliyet kalemini ise terör 

eylemlerinin maliyeti, diğer bir ifadeyle değişen ya da operasyonel maliyetler 

oluşturmaktadır. Terör eyleminin yapılmasına karar verilen hazırlık evresi sırasında 

ve eylemlerin gerçekleştirilmesi sırasında söz konusu olan değişen maliyetler,          

özetle terör eylemini gerçekleştirecek militanların yetiştirilmesi, eylemin yapılacağı 

yerin keşfi, militanların bölgeye intikali, eylem için gerekli mühimmatın temini ve 

transferine yönelik harcamaları kapsamaktadır.110 

1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine yönelik 

gerçekleştirilen terör saldırılarının sorumlusu Ramzi Yousef, 1995 yılında 

yakalanmasını müteakip, kendisine Dünya Ticaret Merkezi’nin ışıklarının halen 

yandığını gösteren FBI (Federal Bureau of Investigation-Federal Soruşturma Bürosu) 

ajanına, yeterince parası ve patlayıcısı olsaydı ışıkların yanmıyor olacağını ifade 
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etmiştir. 111  Dolayısıyla terör eyleminin en kritik unsurları, para ve parayla elde 

edilebilecek lojistiktir. 

Finansmanın operasyonel harcamalar için ne denli gerekli olduğu, El-Kaide 

liderlerinden Şeyh Mustafa Abu al-Yazid’in Nisan 2007’deki “Afganistan’da cihadın 

ihtiyaçlarının başında finansman gelir. Taliban’ın binlerce mücahidi mevcuttur, 

ancak bunların finansmana ihtiyacı vardır. Şehitlik mertebesine ulaşmak amacıyla 

operasyon yapmak isteyen yüzlerce insan vardır, fakat bunlar kendilerini teçhiz 

edebilecek fonu bulamamaktadırlar. Dolayısıyla finansman, cihadın bel kemiğidir.” 

yönündeki beyanatından da anlaşılabilecektir.112 

Benzer şekilde El-Kaide liderlerinden Ayman Al-Zawahiri, “Usame Bin 

Ladin’in öldürülmesi sonrasında üç yer bombalamayı düşündükleri, ancak sınırlı 

finansal güçleri sebebiyle Mısır elçiliğini seçtiklerini” ifade etmiştir.113 

Operasyonel maliyetlerin boyutuna odaklanan Prober (2005), El-Kaide’nin 

Kenya’daki elçilik bombalama eylemi öncesindeki değişen maliyetlerini incelemiştir. 

Prober (2005), El-Kaide’nin Nairobi’de kurduğu Asma Limited ve Tanzanite King 

gibi paravan şirketlere yaptığı harcamaların, üst düzey El-Kaide üyelerinin           

Nairobi seyahatleri için yapılan masrafların, Doğu Afrikalı El-Kaide üyelerinin 

eylem amaçlı eğitilmesine yönelik harcamaların, eyleme yönelik hazırlıklar için 

gayrimenkul kiralanmasından doğan masrafların, Usame Bin Ladin ve Doğu Afrikalı 

teröristler arasında iletişim sağlamaya yönelik harcamaların, yerel kamu görevlilerine 

verilen rüşvetin, Çin ve Almanya’dan alınan elektronik cihazlara yapılan ödemelerin 

ve bombalama eyleminde kullanılmak üzere araç temini ile TNT (Trinitrotoluene) 

                                                           
111 Jennifer L.HESTERMAN, The Terrorist-Criminal Nexus: An Alliance of International Drug 
Cartels, Organized Crime, and Terror Groups, CRC Press, ABD, 2013, s.167. 
112 Adrian KENDRY, “Kötülüğün Kökündeki Para: Milletlerüstü Terörizmin Ekonomisi”, NATO 
Dergisi, Yaz 2007, Sayı 2, http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/turkish/analysis2.html, 
(15.12.2014). 
113 “Ayman al-Zawahiri appointed as al-Qaeda leader”, (16.07.2011), http://www.bbc.co.uk/news/wor 
ld-middle-east-13788594 , (04.05.2015). 
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bombaları satın alınmasının, örgüte yaklaşık 50.000 ABD Doları operasyonel maliyet 

doğurduğunu vurgulamıştır.114 

Terör örgütlerinin operasyonel maliyetlerini inceleyen Williams (2007) ise 

örgüt mensuplarının saldırı için silah ve mühimmat temin etme, eylem alanına intikal 

etme ve barınma faaliyetleri ile iletişim masraflarının operasyonel maliyetleri 

oluşturduğunu belirtmiştir. 115  Ayrıca terör eylemi gerçekleştirilecek hedefin 

bulunduğu yerin ve eylemi gerçekleştirecek militanın spesifik eğitim alıp 

almamasının operasyonel maliyetin boyutunu etkileyebileceğini de vurgulamıştır. 

ABD ya da Batı Avrupa’da gerçekleştirilecek bir terör eyleminin, Tanzanya, Kenya 

ya da Yemen’de gerçekleştirilecek eylemlere göre daha maliyetli olacağını belirten 

yazara göre, terör eylemleri kamplardaki eğitimden daha kapsamlı ve özel eğitimler 

gerektirebilmektedir. 11 Eylül saldırılarında terör eylemi gerçekleştiren pilotların           

ek bir maliyetle özel uçuş okullarında eğitilmesi, buna örnek teşkil etmektedir.  

Bununla birlikte terör eylemleri, her zaman ciddi boyutta fonlar 

gerektirmemektedir. El-Kaide’nin 12 Ekim 2000’de Yemen’deki USS Cole saldırısı 

10.000 ABD Doları, 12 Ekim 2002’de Bali’deki eylemi 50.000 ABD Doları, 

Jakarta’da JW Marriot Otel’in bombalanması yaklaşık 30.000 ABD Doları, Kasım 

2003’te İstanbul’daki eylemleri 40.000 ABD Doları, 11 Mart 2004’te Madrid’teki 

eylemi ise yaklaşık 10.000 ABD Doları maliyete neden olmuştur (Tablo-1).  

Tablo-1: Terör Eylemlerinin Tahmini Maliyetleri 

Terör Eylemi Tarih Tahmini Maliyet 
Londra Metrosu Saldırısı 7 Temmuz 2005 8.000 Sterlin 
Madrid Tren İstasyonu Bombalamaları 11 Mart 2004 10.000 Dolar 
İstanbul HSBC Bankası ve Sinagog 
Bombalamaları 

15/20 Kasım 2003 40.000 Dolar 

Jakarta JW Marriot Otel’in 
Bombalanması 

5 Ağustos 2003 30.000 Dolar 

Bali Bombalamaları 12 Ekim 2002 50.000 Dolar 
USS Cole Saldırısı 12 Ekim 2000 10.000 Dolar 

Kaynak: FATF, 2008, s.7. 

                                                           
114 Joshua PROBER, “Accounting for Terror: Debunking the Paradigm of Inexpensive Terrorism”, 
Policy Watch 1041, 2005, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/accounting-for-
ter ror-debunking-the-paradigm-of-inexpensive-terrorism, (20.12.2014). 
115 WILLIAMS, 2007. 
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Benzer şekilde Oftedal (2015); operasyonel maliyetlerin boyutuna ilişkin 

yaptığı araştırmada, Avrupa’da 1994-2013 döneminde gerçekleşen 40 terör 

eyleminin yaklaşık %75’inin 10.000 ABD Doları’ndan daha az bir maliyete              

neden olduğu sonucuna varmıştır.116 Son dönemde gerçekleşen terör eylemlerinin 

maliyetleri de söz konusu araştırma sonucunu destekler niteliktedir.                

Örneğin 7 Ocak 2015 tarihli Fransa/Charlie Hebdo saldırısı 5.000 ABD Doları’ndan 

az, 13 Kasım 2015 Paris saldırıları ise 8.000 ABD Doları maliyete yol açmıştır.117 

Bir terör eyleminin ne şekilde gerçekleştirileceğine karar verildikten sonra 

yapılan harcamalar dikkate alındığında, yukarıdaki örneklerin de ortaya koyduğu 

gibi, zaman zaman terör eylemleri, maliyeti düşük eylemler olarak nitelendirilebilir.              

Bu yanıltıcı yaklaşım, terör örgütlerinin küçük miktarlı fonlarla varlığını 

sürdürebileceği yanılsamasına neden olarak finansmanla mücadeleye harcanan 

çabaların sorgulanmasına ve ötelenmesine neden olabilmektedir. Bu durum, 

terörizmle mücadele çalışmalarının yumuşak karnını oluşturmaktadır. 

Devletlerin özellikle 11 Eylül öncesinde terörizmin finansmanıyla 

mücadeleden ziyade, terör eylemleriyle mücadele yönündeki genel eğilimlerinde         

söz konusu yanılsamanın etkili olduğu değerlendirilmektedir. Ancak bir önceki 

başlıkta ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere, bir terör örgütünün asıl finansman ihtiyacı, 

sabit maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar, terör 

örgütlerinin organizasyonel maliyetlerinin, operasyonel maliyetlerinden çok daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin El-Kaide’nin, gelirinin %10’unu 

operasyonel harcamalara tahsis ettiği, geri kalan %90’lık bölümünü ise örgütün 

yönetimi ve idamesi için harcadığı tahmin edilmektedir.118 Dolayısıyla terörizmin 

finansmanıyla mücadele çalışmalarının temel hasılası, örgütün mevcudiyetine darbe 

vurma noktasında ortaya çıkmaktadır. 

 

                                                           
116 Emilie OFTEDAL, The Financing of Jihadi Terrorist Cells in Europe, Norwegian Defence 
Research Establishment (FFI), 2015, http://www.ffi.no/no/Rapporter/14-02234.pdf, s.7. 
117  Nathalie GOULET, “Following the Money: How to prevent terrorist financing”, Al-Monitor, 
15.12.2015.  
118 Jean Charles BRİSARD, Report to the UN: Terrorist Financing: Roots and Trends of Saudi 
Terrorism Financing, JCB Consulting, 2002, s.7. 



39 
 

III. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSMAN KAYNAKLARI 

Terör örgütleri, organizasyonel ve operasyonel maliyetleri için gereken 

finansman ihtiyacını; yasal görünümlü finansman kaynakları, yasa dışı faaliyetlerden 

elde edilen finansman ve dış destekli kaynaklar olmak üzere başlıca üç şekilde 

karşılamaktadır. 

A. Yasal Faaliyetler 

Yasa dışı yollarla gelir elde etme seçeneğine göre gelirin elde ediliş biçimi 

bakımından daha az riskli olan bu yöntem, terör örgütleri tarafından sıklıkla tercih 

edilmektedir. Bununla birlikte söz konusu yöntem, güvenlik güçlerince yasal 

faaliyetlerin izlenerek terör örgütü hakkında bilgi sahibi olmanın nispeten kolay 

olması, örgüt mensuplarının piyasa şartlarında varlık gösterebilmesi için vasıflı olma 

şartı ve kâr marjının yasa dışı alana göre nispeten düşük olması gibi dezavantajlar da 

taşımaktadır.119 

Terör örgütleri, aşağıda detaylarına yer verilen kâr amacı gütmeyen hayır 

kuruluşları, paravan ticari işletmeler, kamu kaynaklarının suistimali, örgütsel yayın 

ve sosyal etkinlikler, gönüllü yardımlar ve diaspora destekleri aracılığıyla yasal 

görünümlü finansman kaynağı elde edebilmektedir. 

1. Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Örgütleri 

 Terör örgütleri vakıf, dernek, birlik, enstitü vb. isimler altında faaliyet 

gösteren kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerini gelir temin etme amacıyla 

kullanabilmektedir. Hayır kuruluşları, gelirlerini terör örgütlerini finansal olarak 

desteklemek amacıyla kullanabileceği gibi, terör örgütleri tarafından doğrudan ya da 

dolaylı olarak fonlanabilmekte, ayrıca örgütler tarafından da işletilebilmektedir.120 

Nitekim FATF (2008); terör örgütlerinin kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan         

gelir elde etme yöntemleri arasında, fonların bir kısmının dolandırıcılık vasıtasıyla 

terör örgütlerine aktarılması ve hayır kuruluşu görünümünde sahte örgütlenmeler 

                                                           
119 Michael FREEMAN, “The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology”, Studies in 
Conflict & Terrorism, Cilt 34, Sayı 6, 2011, s.469-470. 
120 Shawn Teresa FLANIGAN, “Charity as Resistance: Connections Between Charity, Contentious 
Politics, and Terror”, Studies in Conflict & Terrorism, Cilt 29, Sayı 7, 2006, s.641. 
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kurulmasının bulunduğunu belirtmiştir.121 Örneğin kâr amacı gütmeyen bir dernek ve 

vakıf topladığı bağış ve yardımları, faaliyet giderlerini yüksek göstermek suretiyle 

terör örgütüne aktarabilir. Ayrıca terör örgütleri, paravan bir dernek ya da vakıf 

kurmak suretiyle de gelir elde edebilmektedir. 

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aidat, bağış veya yardım adı altında sağlanan 

fonlar, amacı dışında terör örgütüne ve teröristlere aktarılmaktadır. Bağışta 

bulunanlar, çoğu zaman verdikleri paraların terör örgütlerine aktarılacağını 

bilmemektedir. Bazı kişiler ise terör örgütüne bilerek ve isteyerek finansman 

sağlamakta, bunu yasal bir görüntü altında, örneğin bir yardımlaşma derneğine 

bağışta bulunma görüntüsü altında gerçekleştirmektedir. Böylece terör, finansmanla 

mücadele eden yapıların dikkatini çekmeksizin finanse edilebilmektedir.122 

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların terör örgütleri tarafından bir finansman 

kaynağı olarak görülmesinde, söz konusu kuruluşların kamuoyundaki güvenilir 

imajı, ciddi miktarda fona erişim imkânları, çoğunlukla nakit yoğun faaliyetlerde 

bulunmaları, zaman zaman ulusal ve uluslararası faaliyetlerde ve mali işlemlerde 

bulunmaları etkili olmaktadır.123 

Terör örgütlerinin kâr amacı gütmeyen hayır kuruluşlarından sağladığı 

gelirler incelendiğinde; El-Kaide’nin, fon temini ve muhafazası amacıyla pek çok 

Müslüman hayır kurumu kurduğu ve mevcut kurumlara nüfuz ettiği görülmüştür.          

Bu kuruluşlara örnek olarak, Uluslararası İslami Yardım Örgütü (International 

Islamic Relief Organization), Uluslararası Yardım Vakfı (Benevolence International 

Foundation), Al Haramain İslami Vakfı (Al Haramain Islamic Foundation), 

Muwavfak Vakfı (Blessed Relief/Muwafaq Foundation) ve Rabita Trust 

verilebilir.124 Öte yandan Comras (2007), İslam dininde yer alan zekât ve sadaka gibi 

gönüllü yardım mekanizmalarının, El-Kaide’nin hayır kurumlarından gelir temin 

                                                           
121 FATF, 2008, s.11-12. 
122Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, Resmi Gazete, No: 
26693, 07.11.2007. 
123 MASAK, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Terörün Finansmanı Amacıyla Kötüye 
Kullanılmalarının Önlenmesine Yönelik Rehber, Ankara, 2009, s.1. 
124 Victor COMRAS, “Al Qaeda Finances and Funding to Affiliated Groups”, Jeanne K. GIRALDO 
ve Harold A. TRINKUNAS (ed.), Terrorism Financing And State Responses, Stanford University 
Press, ABD, 2007, içinde, s.115-133, ss.115. 
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etmesini kolaylaştırdığını; gönüllülük esasına dayalı bireysel dini sorumlulukların 

hükümetlerin kontrolüne tabi olmadığını da vurgulamıştır.125 

Hizbullah da çoğu İslami nitelikte olmak üzere hayır kuruluşlarından gelir 

elde eden terör örgütlerine örnek olarak verilebilir. Levitt (2007); bu kuruluşlar 

arasında Al Aqsa Uluslararası Vakfı (Al Aqsa International Foundation),              

Martyr’s Organizasyonu (Martyr’s Organization), Al Mabarrat Hayır Kurumu             

(Al Mabarrat Charity Association)’nun bulunduğunu vurgularken aslında 

Hizbullah’ın İran’dan elde ettiği desteğin, örgütü hayır kuruluşlarından gelir elde 

etme yükümlülüğünden kurtardığına da işaret etmektedir.126 

2. Paravan Ticari İşletmeler 

Terör örgütleri, görünüşte örgütle bağlantısı olmayacak şekilde kurulan, 

paravan nitelikte anonim ticari işletmeleri de faaliyetlerini finanse etmek üzere 

kullanabilmektedir. Örgütle görünürde bağlantısı olmayan kişiler adına kurulan 

şirketler, yasal faaliyetlerinden elde edilen gelirleri terörün finansmanı için 

kullanabilmektedir. Söz konusu şirketlerin faaliyet alanları, aynı zamanda terör 

örgütüne lojistik destek sağlayacak türden alanlar olabilmektedir. Örneğin terör 

örgütünün lojistik sevkiyatı için nakliye şirketi kurulması veya terör örgütü 

üyelerinin ülke dışına kolay bir şekilde çıkarılması için seyahat acentesi kurulması 

buna örnektir. 127 

Comras (2007), 1990’ların başında El-Kaide’nin Sudan’da pek çok ticari 

işletmeyi faaliyete geçirdiğini belirtmiştir. Örneğin söz konusu işletmeler arasında 

yer alan Wadi al-Aqiq ve Ladin International Company, ihracat ve ithalat faaliyetleri 

yürütmüş; Sudan ordusuna ithal gıda maddeleri tedarik etmiş ve ülke için gerekli 

kömür madeni ithalatını organize etmiştir. Taba Investment adı altında faaliyet 

gösteren şirket ise döviz ticareti faaliyetleri yürütmüş; söz konusu şirket 

bünyesindeki Themar al-Mubaraka bölümü ise tarımsal faaliyetlerde bulunarak 

                                                           
125 COMRAS, 2007, s.119. 
126 Matthew LEVITT, “Hezbollah Finances: Funding the Party of God”, Jeanne K. GİRALDO ve 
Harold A. TRINKUNAS (ed.), Terrorism Financing And State Responses, Stanford University 
Press, ABD, 2007, içinde, s.134-151, ss.142-144. 
127 Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, 2007. 
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örgüte finansal destek sağlamıştır.128  El-Kaide, ayrıca Al Barakaat ve Al Taqwa 

isimli finans şirketleri aracılığıyla da gelir temin etmiştir.129 

Hizbullah da paravan ticari şirketlerden gelir elde etme yöntemine başvuran 

terör örgütleri arasındadır. Levitt (2007), yerel Hizbullah unsurlarının uluslararası 

para transfer hizmeti sağlayan Western Union’dan para transfer işlemi öncesinde 

örgüte komisyon aktardıklarını belirtmiştir.130 

3. Kamu Kaynaklarının Suistimali 

Terör örgütlerinin bir başka finansman yöntemi, görünüşte yasal olan ancak 

terör örgütlerinin fon portföyüne katkı sağlayıcı nitelikteki kamu kaynaklarının 

suistimalidir. 

Özellikle siyasallaşma eğilimi gösteren terör örgütleri, yerel yönetimlerdeki 

müzahir şahıslar vasıtasıyla ihale, hibe ve bağış mekanizmaları üzerinden kaynaklara 

erişim imkânı elde edebilmektedir. Örneğin PKK terör örgütünün, terör eylemlerinde 

örgüte müzahir belediyelerin lojistik imkanlarından istifade ettiği131, gerçekleştirdiği 

ihalelerden pay aldığı, AB fon/hibelerini suistimal ettiği132 zaman zaman basın-yayın 

organlarına yansıyan örneklerdir. 

4. Yayın ve Sosyal Etkinlikler 

Örgütsel yayınlar, örgüt mensuplarının propaganda aracı olmasının yanı sıra, 

örgüte gelir de sağlamaktadır. Özellikle terör örgütü yandaşları, terör örgütüne 

müzahir görsel ve basılı yayın organlarına reklam bedeli ödeyerek örgüte finansman 

sağlayabilmektedir. Aynı zamanda örgüt üyeleri, bu yayın organlarında çalışan 

kişiler şeklinde gösterilerek de finansal olarak desteklenebilmektedir.133 

                                                           
128 COMRAS, 2007, s.124. 
129 COMRAS, 2007, s.128. 
130 LEVITT, 2007, s.148. 
131 Basında, 09.07.2016’da Mardin/Mazıdağı’nda patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 
kullanılan aracın, Mazıdağı Belediyesi’ne ait olduğunun belirlendiği, ayrıca saldırıyı gerçekleştiren 
teröristlerin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ilaçlama biriminin kullandığı 
yüklenici firmaya ait araçlarla olay yerinden kaçtıklarının tespit edildiği haberleri yer almıştır. 
132 Sabah Gazetesi, “AB Fonuyla Gidip Bu Pozu Verdiler”, 13.06.2016. 
133 Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, 2007. 
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Terör örgütleri konser, şölen, sergi, kermes ve gösteri gibi çeşitli etkinlikler 

düzenleyip bu etkinliklerde katılım ücreti toplayarak gelir elde etmektedir. 134 

Özellikle örgütsel takvim açısından önem taşıyan günlerde düzenlenen etkinlikler, 

terör örgütlerine önemli ölçüde gelir sağlama potansiyeli taşımaktadır.  

5. Bağış ve Diaspora Yardımları 

Terör örgütlerinin diğer bir gelir kalemini, örgüte yapılan bağışlar 

oluşturmaktadır. Bağışlar, sempatizanların bağışladıkları küçük miktarlı fonlar 

biçiminde olabildiği gibi, örgüte müzahir zengin işadamlarının katkıları şeklinde de 

olabilmektedir. Comras (2007), El-Kaide’nin, sempatizanların gönüllü yardımları ve 

zengin işadamlarının destekleriyle önemli ölçüde gelir elde ettiğini belirtmiştir.135 

Öte yandan El-Kaide’nin finans temini yöntemleri inceleyen çalışmaların 

çoğunda Usame Bin Ladin’in kişisel servetinin bir bölümünü örgüte tahsis ettiği 

hususuna da yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte 9/11 Komisyonu, ABD’nin 

yıllarca benzer düşüncede olduğunu, uzun yıllar Bin Ladin’e babasından kalan 

yaklaşık 300 milyon ABD Doları servetin örgüt için kullanıldığı söylentilerine 

inanıldığını kabul etmiştir. Raporda, 1970-1994 yılları arasında Bin Ladin’in              

yılda 1 milyon ABD Doları elde ettiği; 1990’ların başında Suudi Arabistan’ın aldığı 

sıkı önlemler neticesinde, 1994 yılında Bin Ladin’in şirket hisselerinin ailesi 

tarafından satışa çıkarılmaya zorlandığı, söz konusu satış tutarının dondurulduğu, bu 

durumun Bin Ladin’in kişisel servetini büyük ölçüde kısıtladığı belirtilmiştir.136 

Kiser (2005) ise Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (Liberation Tigers of 

Tamil Eelam-LTTE)’nın diasporanın katkıları ve zengin sempatizanların 

bağışlarından önemli ölçüde gelir elde ettiğini belirtmiştir. 137 Örneğin ABD’nin 

California eyaletinde yaşayan örgüte müzahir Shad Sunder, Tamil Kaplanları’na 

ciddi ölçüde gelir bağışlayan servet sahipleri arasındadır. 138  Özellikle Birleşik 

Krallık, Kanada ve Avustralya’daki diaspora destekleri, örgütün gelirinin aslan 

                                                           
134 Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, 2007. 
135 COMRAS, 2007, s.116. 
136  National Commission On Terrorist Attacks Upon The United States, The 9/11 Commission 
Report, 2004, s.170. 
137 Steve KISER, Financing Terror, RAND Corporation, 2005. 
138 Jodi VITTORI, Terrorist Financing and Resourcing, Palgrave Macmillan, ABD, 2011, s.39. 
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payını oluşturmuş, örgüt her ülkede diaspora desteği için asgari bir yardım miktarı 

belirlemiştir.139 

Terör örgütlerine diaspora destekleri, diasporanın bulunduğu ülkedeki dernek, 

parti ya da kulüplere üyelik için aidat toplanması, gönüllü bağış temini ve/veya 

örgüte gelir sağlayacak şekilde yasal olarak kurulan kuruluşlar aracılığıyla 

olabilmektedir. 140  Diasporanın finansal desteğinin, özellikle dini referanslı terör 

örgütlerinde zekât aracılığıyla sağlanabildiğini belirten Hess (2007), dini ya da siyasi 

grupların/toplulukların katkılarının da bu kapsamda değerlendirilebileceğini 

belirtmiştir. IRA’nın İrlanda-Amerika Katolik Topluluğu’ndan gelir desteği elde 

etmesi,141  Almanya’daki Kürt diasporasının PKK’ya desteği 142  bu gelir kalemine 

örnek teşkil etmektedir. 

B. Yasa Dışı Faaliyetler 

Terör örgütleri, organize suç örgütlerine benzer şekilde yasa dışı faaliyetler 

aracılığıyla da finansman sağlayabilmektedir. Özellikle 11 Eylül sonrasında terör 

örgütlerine yapılan devlet desteklerindeki gerileme, yasa dışı faaliyetlerden elde 

edilen fonlarla telafi edilmeye çalışılmıştır. 143 Öte yandan yüksek getirili suç 

piyasasının artan cazibesi de terör örgütlerinin yasa dışı alana yönelmesinde etkili 

olmuş; milli gelir hesaplarında yer almayan ve istatistiki olarak ölçülemeyen           

suç ekonomisi gelirleri, terörizmin finansmanında giderek artan oranda yer tutmaya 

başlamıştır. 144 Bu kapsamda terör örgütlerince en çok kullanılan yöntemlerden 

uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, zorla para toplama, gasp, hırsızlık ve sahtecilik gibi 

muhtelif yasa dışı faaliyetlerden finansman sağlama yöntemleri aşağıda 

incelenmiştir. 

                                                           
139 KISER, 2005,  s.34-36. 
140  Michel HESS, “Substantiating the Nexus between Diaspora Groups and the Financing of 
Terrorism”, Sean S. COSTIGAN ve David GOLD (ed.), Terrornomics, Ashgate Publishing Limited, 
ABD, 2007, içinde, s.49-64, s.52.  
141 HESS, 2007, s.53-55. 
142 Magdalena KIRCHNER, Why States Rebel, Understanding State Sponsorship of Terrorism, 
Barbara Budrich Publishers, 2016, s.65. 
143 AYKIN ve SÖZMEN, 2009, s.20. 
144  Özcan KARATAY ve Mehmet KAPUSUZOĞLU, “Mali ve Ekonomik Suçların Terörün 
Finansmanı Bağlamında Değerlendirilmesi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2011, s.118-
120. 
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1. Uyuşturucu Ticareti 

Terör örgütlerinin fon temininde kullandıkları yasa dışı gelir temini 

yöntemlerinin başında, yüksek talep ve kâr marjı nedeniyle uyuşturucu ticareti yer 

almaktadır. Uyuşturucu ticareti ve terörizm ilişkisi literatürde özel bir yer edinmiş 

olup “narkoterörizm” kavramıyla anılmaktadır. Uyuşturucu ticaretini önemli bir 

faaliyet alanı olarak kullanan terör örgütleri ise “narkoterörist örgütler” olarak 

adlandırılmaktadır. 

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından yapılan tahminlere göre, dünyada 

uyuşturucu bağımlılarının sayısı giderek artmaktadır. 2014 yılı itibarıyla yaşları            

15 ile 64 arasında değişen uyuşturucu bağımlılarının sayısı dünya nüfusunun %5’ine 

(243 milyon kişi) yükseldiği145, 2015 yılı itibarıyla bu rakamın dünyadaki nüfus 

artışından dolayı 246 milyon kişiye çıktığı146 ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 

yıllık gelirin ise 2014 yılı itibarıyla 320 milyar ABD Doları’na ulaştığı tahmin 

edilmektedir.147 Bu durum, sektörün terör örgütleri için cazip hale gelmesine yol 

açmaktadır. Keza terör örgütlerinin yasa dışı elde ettikleri gelirler arasında en büyük 

payı, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirler oluşturmaktadır.148 

Bu gelişmeler sonucunda, bazı araştırmaların terör örgütleri ile organize suç 

örgütleri arasındaki benzerliklere dikkat çekerken, bazılarının ise farklılıklara vurgu 

yaptığı görülmektedir. Örneğin terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin ortak 

özelliklerini inceleyen Sanderson (2004), her iki örgüt tipinin de gizli faaliyet 

yürüttüğünü, bir lider kadro ve tabana sahip olduğunu, devlete ve hukukun 

üstünlüğüne meydan okuduğunu, aşırı şiddet eğilimi sergilediğini, adam kaçırma, 

                                                           
145 UNODC, World Drug Report 2014, 2014, http://www.unodc.org/wdr2014/,  (15.10.2014). 
146 UNODC, World Drug Report 2015, 2015, http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Dr 
ug_Report_2015.pdf, (08.06.2016). 
147 “New UNODC Awareness Campaign Highlights Transnational Organized Crime As An US$ 870 
Billion A Year Business”, http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/TransnationalOrgani zes-
crime-Campain.html, (22.10.2014). 
148 Jean-François THONY, Money Laundering And Terrorism Financing: An Overview, IMF, 
http:// www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/thony.pdf , s.5. 
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suikast ve gasp faaliyetleri yürüttüğünü, yenilikçi ve esnek olduğunu 

vurgulamaktadır.149 

Şekil-12: Terör Örgütü-Organize Suç Örgütü İlişkisi (2004) 

 

Kaynak: MAKARENKO, 2004, s.131. 

Makarenko (2004), organize suç örgütleri ve terör örgütleri arasındaki 

ilişkilerin statik bir yapıda olmadığını ileri sürmüş ve terör örgütleri ile organize suç 

örgütleri arasındaki ilişki türlerini gruplandırmıştır (Şekil-12). Yazara göre organize 

suç örgütleri ve terör örgütleri arasındaki ilişki türlerinden biri ittifaktır.                   

İttifak, örgütlerin birbirlerinin kara para aklama, sahtecilik, bomba yapımı vb. 

uzmanlık alanlarına başvurma şeklinde olabileceği gibi, kaçakçılık güzergâhlarını 

kullanma vb. operasyonel destek mahiyetinde de olabilmektedir. Özellikle 

1990’larda aktif olan terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin, ittifak yapmaktan 

ziyade, birbirlerinin operasyonel alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini belirten 

Makarenko (2004), her iki kategoride yer alan örgütün diğerine özgü operasyonel 

teknik ya da faaliyetleri kendi hedefine ulaşmak amacıyla kullanabileceğine işaret 

etmiştir. 150 

Bununla birlikte terör örgütlerinin organize suç faaliyetlerinde bulunmalarının 

1990’ların başına dek önemli bir sorun olarak görülmediğini vurgulayan Makarenko 

(2004), Soğuk Savaş sonrası dönemde örgütlerin faaliyet alanlarının çeşitlendiğini, 

21. yüzyılın başlangıcı ile birlikte terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin hibrit 

                                                           
149 Thomas M. SANDERSON, “Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines”, 
SAIS Review, Cilt 14, Sayı 1, 2004, s.53. 
150 Tamara MAKARENKO, “The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay Between 
Transnational Organised Crime and Terrorism”, Global Crime, Cilt 6, Sayı 1, 2004, s.131. 
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birer organizasyona dönüştüğünü; örgüt yapılanmalarının da yakınsadığını ifade 

etmiştir.  

Makarenko (2004), zayıf ya da başarısız devlet yönetimlerinin terör örgütleri 

ve organize suç örgütleri arasında yakınsamaya zemin hazırladığı ve operasyonlar 

için güvenli bir ortam yarattıklarını belirterek genellikle terör örgütlerinin organize 

suç örgütüne dönüştüğünü ileri sürmektedir. Ayrıca terör örgütleri ve organize suç 

örgütlerinin ortak çabaları neticesinde “Kara Delik Sendromu” olarak adlandırılan 

kontrolsüz bölgeler ve ülkelerin ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Makarenko bu 

duruma örnek olarak Afganistan, Irak, Pakistan’ın belirli bölgelerini, Angola, 

Myanmar, Kuzey Kore, Sierra Leone ve Tacikistan’ı göstermektedir.151 

Makarenko ve Mesquita (2014) her iki örgüt tipi arasındaki ilişkiyi yeniden 

gruplandırmışlardır (Şekil-13).152 Makarenko ve Mesquita (2014), terör örgütleri ve 

organize suç örgütleri arasında karşılıklı operasyonel fayda sağlayacak bir taktik 

ortaklığın/ittifakın olabileceğini; örneğin organize suç örgütünün terör örgütüne silah 

kaçakçılığı yöntemiyle silah sağlaması karşılığında, terör örgütünün de uyuşturucu 

kaçakçılığı şebekelerine destek sağlayabileceğini belirtmişlerdir.  

Şekil-13: Terör Örgütü-Organize Suç Örgütü İlişkisi (2014) 

 

Kaynak: Tamara MAKARENKO ve Michael MESQUITA, “Categorising the Crime-Terror 

Nexus in the European Union”, Global Crime, Cilt: 15, Sayı: 3-4, 2014, s.260. 

                                                           
151 MAKARENKO, 2004, s.131-138. 
152 MAKARENKO ve MESQUITA, 2014, s.260. 
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Yazarlara göre, terör örgütleri ve organize suç örgütleri karşılıklı olarak 

birbirlerinin stratejisini takip etmektedir. Bu durum, oligopol piyasadaki aynı 

sektörde faaliyet gösteren firmaların davranışlarıyla benzerlik taşımaktadır.                  

Bu durumda organize suç örgütleri, terör örgütlerinin stratejilerini öğrenirken terör 

örgütleri de kendilerini suç piyasasında faaliyet gösterecek şekilde geliştirmektedir. 

Makarenko ve Mesquita (2014), El-Kaide’nin bu şekilde davranan terör örgütlerine 

örnek verilebileceğini; 1990’larda İtalya, Balkanlar ve Kafkasya’da faaliyet gösteren 

suç örgütlerinin de yakınsama stratejisi izlediğini vurgulamışlardır.153 

Makarenko ve Mesquita (2014), hibrit durumunda terör örgütünün organize 

suç örgütüyle bütünleştiğini; hibrit yapının ideolojik ve ekonomik güdülerle hareket 

edebileceğini; ancak dünyada bu şekilde bir hibritleşmenin nadir olduğunu 

belirtmişlerdir. IRA’yı hibrit bir yapı olarak nitelendiren yazarlar, örgütün terör 

örgütü kimliğinin yanı sıra organize suç örgütü özelliğini de taşıdığını belirtmişlerdir. 

Makarenko ve Mesquita (2014), son olarak dönüşüm durumuna da değinerek terör 

örgütlerinin organize suç örgütlerine dönüşebileceğini ya da tam tersinin söz konusu 

olabileceğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte yazarlar bu olasılığın daha çok 

kavramsal düzeyde mümkün olabileceğinin de altını çizmişlerdir.154 

Diğer taraftan Bell (2003), her iki örgüt tipi arasındaki farklılığa dikkat 

çekmektedir. Bell, terör örgütleri açısından paranın, organize suç örgütlerindeki gibi 

bir amaç değil, amaca ulaşmayı sağlayan bir araç olduğunu belirterek terör 

örgütlerini kâr amacı gütmeyen suç örgütleri şeklinde tanımlamıştır.155 Hutchinson 

ve O’Malley (2007) ise terör örgütleri ve organize suç örgütleri arasındaki ilişkinin 

geçici, parazit ve simbiyotik şekillerde olabileceğine işaret etmişlerdir. Yazarlar 

geçici ilişkinin iki örgüt tipi arasındaki en olası ilişki olduğunu, bu düzensiz ilişki 

türünün hızlı kâr sağlamak üzerine kurulu olduğunu belirtmişlerdir. Parazit ilişkinin 

ise daha kalıcı bir ilişki türü olduğu ve terör örgütünün, her iki örgütün çıkarları 

çatışmadığı sürece, organize suç örgütünün kâr ve faaliyetlerinden beslenebileceği 

vurgulanmaktadır. Simbiyotik ilişki ise teoride var olmakla birlikte hâlihazırda her 

                                                           
153 MAKARENKO ve MESQUITA, 2014, s.260. 
154 MAKARENKO ve MESQUITA, 2014, s.261. 
155 Evan BELL, “The Confiscation, Forfeiture and Disruption of Terrorist Finances”, Journal of 
Money Laundering Control, Cilt 7, Sayı 2, 2003, s.105. 
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iki örgüt tipi arasında rastlanılmayan bir ilişki türdür. Organize suç örgütlerinin terör 

örgütlerinin tersine medyanın, kamuoyunun ve hükümetin dikkatini çekmek 

istemediğini, iki örgüt arasındaki diğer organizasyonel ve ideolojik farklılıkların 

simbiyotik ilişki önünde engel oluşturduğunu belirtmişlerdir.156 

Benzer şekilde terör örgütleri meşru iktidar olmak isterken, organize suç 

örgütlerinin böyle bir hedefinin bulunmamaktadır. Özellikle devlet otoritesinin tam 

sağlanamadığı durumlarda, her iki örgüt tipi arasında farklı ilişki türleri söz konusu 

olabilecektir.157 

Uygulamada daha ziyade iki örgüt arasındaki benzerlikler ön plana 

çıkmaktadır. Terör örgütlerinin çoğunlukla kendi adlarına uyuşturucu ticareti yapmak 

yerine, uyuşturucu ticareti yapan yapılardan nemalanma yolunu tercih ettiği; böylece 

ulusal ve uluslararası kamuoyunun tepkisini bertaraf ettiği görülmektedir.                   

Bu kapsamda terör örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının faaliyetlerine belli bir 

komisyon/pay/vergi karşılığında koruma, istihbari bilgi sağlama vb. imkânlar 

sunabildiği gibi, uyuşturucunun üretim, sevkiyat ve dağıtım aşamalarının herhangi 

birinde ya da tümünde aktif olarak da yer alabildiği görülmektedir.  

Kolombiya’da faaliyet gösteren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri  

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC), Peru’daki Aydınlık Yol 

(Shining Path) terör örgütleri ve PKK, narkoterörizm bağlantısı sürekli vurgulanan 

örgütlere örnek verilebilir. 

2. Kaçakçılık 

Terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, sigara, 

alkol, akaryakıt gibi özel tüketim vergisi yüksek ürünlerin kaçakçılığı aracılığıyla da  

yasa dışı gelir temin edebilmektedir. Bunlardan göçmen kaçakçılığı yöntemi, terör 

örgütlerince gelir sağlamak ve yeni kadro temin etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Öte yandan terör örgütleri, bulundukları ülke dışındaki ülkelerde aktif göçmen 

                                                           
156 Steven HUTCHINSON ve Pat O’MALLEY, “A Crime-Terror Nexus? Thinking on Some of the 
Links Between Terrorism and Criminality”, Studies in Conflict Terrorism, Cilt 30, 2007, s.1104. 
157 TBMM, 2013, s.195. 
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kaçakçılığı şebekeleriyle söz konusu ülkelerdeki mensupları vasıtasıyla işbirliği 

yaparak suç şebekelerinin gelirlerinden pay alabilmektedir.158 

Öte yandan silah kaçakçılığı ile terörizm arasında da doğrudan bir ilişki 

bulunmaktadır. Terör örgütleri, silah kaçakçılığı suretiyle hem silah ihtiyacını 

karşılamakta hem de gelir elde etmektedir. Bunun yanı sıra sigara, alkol, akaryakıt 

gibi özel tüketim vergisi yüksek ürünlerin kaçakçılığı, terör örgütlerine yüksek gelir 

sağlayan kriminal faaliyetler arasındadır. Bunlardan sigara kaçakçılığı; sigaranın 

yasal satış fiyatı ile vergisiz satış fiyatı arasındaki farkın yüksek olması, farklı 

vergilendirme seviyeleri nedeniyle sigaranın perakende fiyatının bölgeler arasında 

farklılaşması, sınır boyunca ve gümrüklerdeki yolsuzluklar ile sigara ticaretine 

organize suç gruplarının müdahil olması, pek çok sigara şirketinin yakın zamana 

kadar mallarının kaçakçılığına müsamaha göstermesi ya da kaçakçılığa ortak olması 

gibi nedenlerden dolayı terör örgütleri tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.159 

3. Zorla Para Toplama  

Terör örgütlerinin diğer bir gelir kaynağı, haraç toplama ya da adam kaçırma 

şeklinde gerçekleştirilen zorla para toplamadır. Haraç toplama faaliyetleri bir taraftan 

terör örgütlerine önemli miktarda gelir sağlarken diğer taraftan, devlet otoritesine 

karşı girişilmiş bir eylem olarak da görülmektedir.160 

Kolombiya’da faaliyet gösteren FARC, haraç toplama yöntemi ile gelir elde 

eden örgütlere tipik örnektir. Kolombiya’da toprak sahipleri FARC tehdidi karşısında 

haracı ödeme, toprağı terk etme veya FARC güçleri karşısında savunma grupları 

oluşturma seçenekleri ile karşı karşıyadırlar. Toprak sahipleri zamanla silahlı 

uyuşturucu tacirleriyle anlaşarak FARC tehdidini bertaraf etmeye teşebbüs 

etmişlerdir.161 

                                                           
158 Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, 2007. 
159 Louise I. SHELLEY ve Sharon A. MELZER, “The Nexus of Organized Crime and Terrorism: Two 
Case Studies in Cigarette Smuggling”, International Journal of Comparative and Applied 
Criminal Justice, Cilt 32, Sayı 1, 2008, s.46. 
160 AYKIN ve SÖZMEN, 2009, s.31. 
161  Jeanne K. GIRALDO ve Harold A. TRINKUNAS, “The Political Economy of Terrorism 
Financing”, Jeanne K. GIRALDO ve Harold A. TRINKUNAS (ed.), Terrorism Financing And 
State Responses, Stanford University Press, ABD, 2007, içinde, s.7-20, s.13. 
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Fidye amaçlı adam kaçırma faaliyetleri ise örgütlerin yaygın olarak kullandığı 

finansman yöntemlerinden biridir. Örgüt bu faaliyetlerde başarısını kanıtladığında 

adam kaçırmayı fiili olarak gerçekleştirmeden, korkutma ya da tehdit yoluyla da gelir 

temin edebilmektedir.162 

Dünyadaki terör örgütleri arasında fidye amaçlı adam kaçırma yönteminden 

en fazla gelir elde eden ETA, bu yönteme ilk kez 1972 yılında başvurmuş; 1970’lerin 

ikinci yarısından itibaren 1980’lerin başına kadar bu yöntem, örgüt tarafından en sık 

kullanılan gelir sağlama yöntemi olmuştur. Daha sonra bu yöntemin iyi eğitilmiş 

işgücüne ve kuvvetli bir altyapıya ihtiyaç duyması yanında gözaltına alınma riskinin 

yüksek olması nedeniyle ETA, 1996 yılında fidye amaçlı adam kaçırma yöntemine 

ara vermiş; 2000-2004 yılları arasında ise bu yönteme yeniden başvurmuştur.163 

Öte yandan Filipinler’de faaliyet gösteren Abu Sayyaf Grubu, İtalyan Kızıl 

Tugayları, Pakistan Talibanı da fidye karşılığında adam kaçırarak faaliyetlerini 

sürdüren terör örgütleri arasındadır.164 DEAŞ, fidye amaçlı adam kaçırma yöntemine 

başvuran terör örgütlerine güncel bir örnek oluşturmaktadır. Sık sık kaçırdığı 

rehinelerin videolarını yayımlamasıyla bilinen örgüt, 2015 yılında Suriye’de 

kaçırdığı iki Japon gazeteci için 200 milyon ABD Doları fidye istemiştir.165 

4. Gasp ve Hırsızlık 

Gasp ve banka soygunları, küçük işletmelere yönelik soygunlar ve hırsızlık 

terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu hırsızlık yöntemleri arasındadır. Ancak gasp ve 

hırsızlık yoluyla finansman temini, genellikle küçük çaplı terör örgütlerinin 

kullandığı ya da faaliyetlere başlangıç için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla 

başvurulan bir yöntemdir. 166  Örneğin ETA, kuruluş yıllarında banka ve işyeri 

                                                           
162 Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, 2007. 
163 Mikel BUESA ve Thomas BAUMERT, “Untangling ETA’s Finance: An Indepth Analysis of the 
Basque Terrorist’s Economic Network and the Money It Handles”, Defence and Peace Economics, 
Cilt 24, Sayı 4, 2013, s.323. 
164 FREEMAN, 2011, s.466. 
165 “IŞİD, Japon rehineler için 200 milyon dolar istedi”, (21.01.2015), http://www.hurriyet.com.tr/ 
dunya/28005900.asp, (22.01.2015). 
166 Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, 2007. 
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soygunları ile faaliyetlerini finanse etmiş; ihtiyaç duyduğu lojistiği de büyük ölçüde 

yağma yaparak tedarik etmiştir.167 

5. Sahtecilik  

Terör örgütlerinin bir diğer gelir sağlama yöntemi sahteciliktir. Milletlerarası 

Ticaret Odası Sahtecilik Haberalma Bürosu (International Chamber of Commerce 

Counterfeiting Intelligence Bureau)’nun 2014 yılı verilerine göre sahte ürün ticareti, 

dünya toplam ticaretinin %5-7’sini oluşturmaktadır.168 Örgüt sempatizanları da sahte 

ürün ticareti yaparak terör örgütüne elde ettikleri gelirden pay sağlayabilmektedir.169 

Terör örgütlerinin sahte ürün ticaretine konu malların başında tekstil ve konfeksiyon 

ürünleri, DVD, video oyunları, yazılım, kozmetik ürünler, ilaçlar vb. gelmektedir. 

Sullivan vd. (2014), terör örgütlerinin özellikle 21. yüzyılın başından itibaren 

sahte ürün üretimi ve/veya ticaretinden önemli ölçüde finansman temin ettiğini 

vurgulamaktadırlar. Yazarlar, terör örgütlerinin sahte ürün ticaretine girmesinde,             

bu ürünlerin üretiminin düşük maliyetli olması, spesifik bir uzmanlık 

gerektirmemesi, yüksek kâr elde etmeye imkan tanıması, nakit yoğun bir faaliyet 

olması, yakalanma riskinin düşük olması, yakalanılması durumunda ciddi bir cezanın 

söz konusu olmaması vb. faktörlerin etkili olduğunu belirtmişlerdir.170 

DEAŞ’ın 7 Ocak 2015 tarihli Fransa/Charlie Hebdo saldırısının 

finansmanında, sahte ürün satışından gelir elde etmesi171 , finansman kaynağının 

kullanımına güncel bir örnektir. 

C. Devlet Destekleri 

Terör örgütleri, yasal görünümlü faaliyetlerden ve yasa dışı faaliyetlerden 

elde ettikleri gelirlerin yanı sıra, devlet destekleriyle de faaliyetlerini finanse 

edebilmektedir.  

                                                           
167 BUESA ve BAUMER, 2013, s.325. 
168 Counterfeiting Intelligence Bureau, http://www.iccwbo.org/products-and-services/fightingcommer 
cial-crime/counterfeiting-intelligence-bureau/, (25.12.2014). 
169 Brandon A. SULLIVAN, Steven M. CHERMAK, Jeremy M. WILSON ve Joshua D. FREILICH, 
“The Nexus Between Terrorism and Product Counterfeiting in the United States”, Global Crime, Cilt 
15, Sayı 3-4, 2014, s.360.  
170 SULLIVAN vd., 2014, s.360. 
171 FATF, 2015, s.11. 
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Devletler retorikte terörizmi kınasa da, terör örgütlerine destek 

sağlayabilmektedir. Bir devletin terör örgütlerine verdiği desteğin ardında, 

kamuoyunun moralini olumsuz yönde etkileme, hedef ülkeyi zayıflatarak 

istikrarsızlaştırma gibi sebepler bulunabilir. Bu sebepler çerçevesinde Jenkins, 

devletlerin var olan bir terör örgütünü destekleyebileceği gibi, paravan terör örgütleri 

oluşturarak da hedef ülkeye yönelik kullanabileceğini vurgulamıştır.172 

Hoffman (1998), devlet destekli terörizmi, “terör örgütüne yabancı bir 

devletin sağladığı destek, teşvik ve yardım” şeklinde tanımlamıştır.173 Byman ise  

“bir devletin terör örgütüne şiddet kullanmasına yardımcı olacak, siyasi faaliyetlerini 

destekleyecek ve mevcudiyetini sürdürmesini sağlayacak şekilde yaptığı kasıtlı 

yardım” biçiminde tanımlamıştır.174 

Başeren (2006), dış siyasetlerinde terörizmi bir araç olarak kullanan 

devletlere Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerini örnek göstermektedir.            

Bu devletlerin terörist örgütlere yardım ettiklerini, devletin dış politikasında 

kullanmak için terörizme verdiği desteğin basit yardımlar seviyesinde kalabileceği 

gibi, sponsorluk noktasına da ulaşabileceğini belirtmektedir.175 Bu çerçevede örgüt 

üyelerine sığınma hakkı tanınması, ülke topraklarının üs olarak kullanımına izin 

verilmesi, terör örgütüne yakın dernek ve vakıflara para veya ayni yardımda 

bulunulması, örgüte müzahir basın-yayın organlarının faaliyetlerine izin verilmesi, 

örgüte lojistik yardımda bulunulması devlet desteklerine örnek verilebilir. 

Devlet desteklerini dört grupta sınıflandıran Travalio (2000), öncelikle 

devletin aktif olarak terör faaliyetlerini himaye edebileceğini, yönetebileceğini veya 

kontrol edebileceğini belirtmiştir. Devletin, eğitim imkânları, malzeme ve para 

sağlayarak bu faaliyetleri destekleyebileceğini; faaliyetleri ortadan kaldırmak veya 

faaliyetleri gerçekleştirenleri yakalamak amacıyla hiçbir çaba sarf etmeyebileceğini, 

                                                           
172  Brian Michael JENKINS, International Terrorism: A New Mode of Conflict, California 
Seminar on Arms Control and Foreign Policy Research Paper, 1975, s.31. 
173 Bruce HOFFMAN, Inside Terrorism, Columbia University Press, ABD, 1998, s.23. 
174 Daniel BYMAN,  Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism, Cambridge University 
Press, İngiltere, 2007, s.10. 
175 BAŞEREN, 2006, s.15. 
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176 Gregory M. TRAVALIO, “Terrorism, International Law, and Use of Military Force”, 
International Law Journal
177 KIRCHNER, 2016, s.26.
178 LEVITT, 2007, s.137. 
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Gregory M. TRAVALIO, “Terrorism, International Law, and Use of Military Force”, 

International Law Journal, Cilt 18, Sayı 1, 2000, s.150. 
KIRCHNER, 2016, s.26. 
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Hizbullah terör örgütünün yıllık bütçesinin yaklaşık yarısını karşıladığı tahmin 

edilmektedir.179 

Ayrıca Batılı devletleri hedef alan IRA ve ETA terör örgütlerine                

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) tarafından, 1979’da Afganistan’ın 

Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesiyle başlayan süreçte ise El-Kaide terör 

örgütüne ABD tarafından destek verilmiştir.180 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2015 yılı Terörizm Ülke Raporları’nda;              

İran, Sudan ve Suriye’nin terörizme yönelik desteklerini sürdürdüğü 

vurgulanmaktadır. İran’ın 2015 yılında terörü destekleyen ülkelerin başında geldiği, 

Suriye’deki çatışmalara müdahil olduğu, Irak’ta milis gruplara destek verdiği 

belirtilmektedir.181 

IV. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FON TRANSFER YÖNTEMLERİ 

Terörizmin finansmanı açısından fon temin etmek kadar, fonların ihtiyaç 

duyulan alanlara transferi de önem taşımaktadır. Organize suç örgütlerinin aksine, 

terör örgütleri açısından paranın transferi, paranın temini kadar önem taşımaktadır. 

Bu durum, terör örgütlerinin fonu elde ettikleri ve kullandıkları bölgelerin 

çoğunlukla birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır.182 

Terör örgütleri gerek yasal görünümlü faaliyetlerden, gerekse yasa dışı 

faaliyetlerden elde ettiği geliri kullanmadan ya da transfer etmeden önce aklamaya 

tabi tutmaktadır. Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin aklanması, organize suç 

örgütlerinin gerçekleştirdiği gibi kara para aklama şeklinde olurken yasal görünümlü 

faaliyetlerden elde edilen gelirin aklanması, tersine aklama şeklinde olmaktadır.183 

FATF tersine aklama için, “siyah yıkama (black-washing)” tabirini kullanmaktadır. 

                                                           
179 GIRALDO VE TRINKUNAS, 2007, s.10. 
180 Serkan TAŞĞIN, “Terörün Küreselleşerek Yeni Bir Savaş Stratejisi Olması ve Siyasi Araç Olarak 
Kullanılması”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 3-4, 2003, s.91. 
181ABD Dışişleri Bakanlığı, 2016, s.300-301. 
182 Arabinda ACHARYA, Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New 
Regimes, Routledge ABD, 2009, s.70. 
183 VITTORI, 2011, s.49. 
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Bununla yasalara uygun, kaynağı meşru şekilde elde edilen temiz paranın, terörün 

finansmanında kullanılarak kirlenmesi ifade edilmektedir.184 

 Terör örgütleri, yukarıda incelenen finansman sağlama yöntemlerinin bir 

bölümünü, fon transferini sağlamak amacıyla da kullanmaktadır. Yasal görünümlü 

finansman mekanizmalarından kâr amacı gütmeyen hayır kuruluşları ve paravan 

ticari şirketlerin yanı sıra uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, zorla para toplama 

faaliyetleri gibi yasa dışı finansman temin mekanizmaları ile diaspora ve devlet 

destekleri, zımni transfer yöntemleri olarak öne çıkmaktadır (Tablo-2).  

Tablo-2: Fon Transfer Yöntemleri 

Kaynak Türü Finansman  Sağlama Fon Transferi Değer Saklama 

Hayır Kuruluşları    

Paravan Şirketler    

Uyuşturucu 
Ticareti 

   

Kaçakçılık    

Zorla Para 
Toplama 

   

Devlet Destekleri    

Diaspora 
Destekleri 

   

Kaynak: VITTORI, 2011, s.27. 

Öte yandan terör örgütleri, yukarıda belirtilenlerin yanı sıra fon transferini, 

yasal finansal sistemi, alternatif değer transfer sistemlerini, nakit kuryeleri, 

uluslararası ticareti ve elmas ticaretini kullanarak gerçekleştirebilmektedir. 

A. Yasal Finansal Sistem 

Yasal finansal sistem, finansal sektörde yasal olarak faaliyet gösteren finansal 

kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılardan oluşmaktadır. Terör örgütleri, özellikle 

uluslararası bağlantılarıyla gerçekleştirecekleri fon transferlerinde yasal finansal 

sistemde faaliyet gösteren kuruluşları, özellikle de bankaları kullanabilmektedir. 

Terör örgütlerinin çoğunlukla, hesap açılışında ve fon transferinde, fonun asıl 

                                                           
184 FATF, 2008, s.11. 
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sahibinin gizlenebileceği ülkelerin bankacılık sistemlerini tercih ettikleri 

görülmektedir.185 

El-Kaide, 11 Eylül terör eylemleri öncesinde yasal finansal sistemde faaliyet 

gösteren bankaları fon transferi ve muhafazası amacıyla kullanan terör örgütlerine 

örnek verilebilir. Freeman ve Ruehsen (2013), El-Kaide’nin eylem öncesinde          

ABD bankalarında 300.000 ABD Doları muhafaza ettiğini, 36.000 ABD Doları’nın 

saldırı öncesinde harcandığını; 130.000 ABD Doları’nın bankalar arası transferle 

saldırıyı gerçekleştirecek pilotlara tahsis ettiğini belirtmiştir.186 

B. Alternatif Değer Transfer Sistemleri 

Alternatif değer transfer ya da havale sistemleri, paranın aracılar vasıtasıyla 

farklı coğrafi alandaki bir kişiye aktarılmasını ifade etmektedir. Vietnam’da “Hue”,  

Çin’de “Fei-Ch’ien”, Tayland’ta “ Phei Kwan”,  Hong Kong’ta “Hui Kuan”,           

Güney Asya ve Ortadoğu’da “Hawala” isimleriyle de anılan alternatif para transfer 

sistemleri için çoğunlukla “havale (hawala)” terimi kullanılmaktadır. Arapça’da 

“değişim, dönüşüm” anlamına gelen havale, Urduca’da bu anlamların yanı sıra 

“gönderme, havale” anlamlarını da ihtiva etmektedir.187  Looney (2003) havaleyi, 

yasal finansal kurumlar kullanılmaksızın gerçekleştirilen ve fiziki olmayan transfer 

şeklinde tanımlamıştır. 188  Havalenin güven esasına dayalı olması ve transfer 

işleminde aile bağlarının ya da bölgesel bağların rol oynaması, onu diğer para 

transfer sistemlerinden ayıran temel özelliklerdendir.189 

 

 

 

 

                                                           
185 AYKIN ve SÖZMEN, 2009, s.53. 
186  Michael FREEMAN ve Moyara RUEHSEN, “Terrorism Financing Methods: An Overview”, 
Perspectives On Terrorism, Cilt 7, Sayı 4, 2013, s.19. 
187 Patrick M. JOST ve Harjit Singh SANDHU, The Hawala Alternative Remittance System and its 
Role in Money Laundering, U.S Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement 
Network and INTERPOL, ABD, 2000, s.15. 
188 Looney ROBERT, “Hawala: The Terrorist’s Informal Financial Mechanism”, Middle East Policy, 
Cilt 10, Sayı 1, 2003, s.164. 
189 JOST ve SANDHU, 2000, s.5. 
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Şekil-15: Havale Sisteminin İşleyişi 

 

Havale sisteminin işleyişi Şekil-15’teki gibi özetlenebilir. A ülkesindeki 

kişinin, B ülkesindeki alıcıya para göndermek istediğini varsayalım. A ülkesindeki 

kişi bu transfer işlemini gerçekleştirecek bir havaledar ile irtibata geçerek göndermek 

istediği parayı teslim eder. A ülkesindeki havaledar, B ülkesinde kendisiyle aynı işi 

yürüten havaledar ile haberleşerek transfer talimatını iletir. B ülkesindeki havaledar, 

B ülkesindeki alıcı ile iletişime geçer ve transfer masrafını düşerek parayı alıcıya 

teslim eder. Her iki ülkedeki havaledarlar zamanla hesap hareketlerini denkleştirirler. 

FATF, havale sistemini saf geleneksel havale, hibrit geleneksel havale ve 

kriminal havale olmak üzere üç grupta sınıflandırmaktadır. Bunlardan saf geleneksel 

havale, Güney Asya ve Orta Doğu’daki göçmen işçilerin kendi ülkelerine para 

transferi işlemi için başvurdukları yöntemi ifade etmektedir. Hibrit geleneksel 

havalede, para transferi için tesis edilen ağlar vergiden kaçınma, döviz 

kontrollerinden kaçınma vb. amaçlı yasa dışı fon transferi için kullanılmaktadır. 

Kriminal havalede ise para transfer ağları suç gelirlerinin transferine hizmet etmek 

üzere tesis edilmiştir.190 

El-Kaide, resmi olmayan bankacılık işlemleri yürüten Al Barakaat aracılığıyla 

havale sistemini uzun yıllar kullanan terör örgütlerine örnek verilebilir.191 

 

                                                           
190 FATF, The Role Of Hawala And Other Similar Service Providers In Money Laundering And 
Terrorist Financing, Paris, 2013, s.14-15. 
191 HESTERMAN, 2013, s.188. 
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C. Nakit Kuryeler 

 Paranın fiziki olarak bir bölgeden/ülkeden diğerine transferini sağlayan nakit 

kuryeler, terör örgütlerinin bir başka fon transfer yöntemini oluşturmaktadır.         

Daha çok nakit ekonomisinin geçerli olduğu Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerinde 

kullanılan nakit kuryeler, geride herhangi bir belge veya iz bırakmadıklarından ve 

şüpheli işlem bildiriminde bulunma riski içermediklerinden dolayı, terör örgütleri 

tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır.192 

Avrupa Birliği’nin polis teşkilatı Europol tarafından hazırlanan TE-SAT 

raporlarında da, AB ülkelerinin bölge dışında faaliyet gösteren terör örgütleri için bir 

finansman, lojistik ve tedarik alanı olmaya devam ettiği, örgütler tarafından temin 

edilen fonların para havale şirketleri, havale, cep telefonu ile ödeme sistemleri gibi 

yöntemler aracılığıyla transfer edildiği; nakit kuryelerin standart transfer yöntemi 

olmayı sürdürdüğü belirtilmektedir. Nitekim Kasım 2013’te Brüksel Havaalanı’nda 

iki Lübnanlı yolcunun 770.000 Avro tutarında nakit para ile yakalanması güncel bir 

örnek oluşturmaktadır.193 

D. Uluslararası Ticaret 

FATF, 2006 yılında yayımladığı raporda ilk kez organize suç örgütleri ve 

terör örgütlerinin uluslararası ticaret yoluyla fon aklayabileceklerine ve transfer 

edebileceklerine dikkat çekmiştir. Söz konusu raporda uluslararası ticaret hacminin 

yüksekliğinin, ticari işlemlerin karmaşıklığının, ülkeler arasında gümrük verilerinin 

teyit edilmesini sağlayacak mekanizmaların bulunmamasının, çoğu gümrüğün yasa 

dışı ticareti tespit edecek nitelikte olmamasının, uluslararası ticaret yoluyla aklama 

ve transfer yapmayı cazip hale getirdiği vurgulanmıştır.194 

FATF, 2006 tarihli raporunda ticaret yoluyla kara para aklamayı,                   

suç gelirlerinin gizlenmesi ve yasa dışı kaynağın meşrulaştırılması amacıyla ticari 

işlemlerin kullanılması süreci şeklinde tanımlamıştır. 195  Raporda bu yöntemin, 

ihracat ve ithalata konu malların fiyatının, niceliğinin ya da niteliğinin olduğundan 
                                                           
192 AYKIN ve SÖZMEN, 2009, s.59. 
193 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report, 2014, s.13. 
194 FATF, Trade-Based Money Laundering, 2006, Paris, s.2. 
195 FATF, 2006, s.3. 
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yüksek ya da düşük gösterilmesi şeklinde olabileceği gibi, tamamen paravan şirketler 

aracılığıyla gerçekleştirilen hayali ticari işlemler şeklinde de olabileceği 

belirtilmiştir.196 

Öte yandan FATF, 2008 yılında yayımladığı raporda ise ticaret yoluyla kara 

para aklamayı, suç gelirlerinin gizlenmesi ve yasa dışı kaynağın meşrulaştırılması 

amacıyla ticari işlemlerin kullanılması ve finansman sağlanması süreci şeklinde 

tanımlamıştır.197 FATF’ın 2008 tarihli raporunda ticaret yoluyla kara para aklamanın 

genişletilmiş tanımı, bu mekanizmanın örgütler tarafından para transferinin yanı sıra 

finansman sağlamanın da bir yolu olarak kullanılmasını ifade etmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü’nün 2013 yılı verilerine göre, uluslararası mal ticareti 

18.8 trilyon ABD Doları, hizmet ticareti ise 4.6 trilyon ABD Doları’na ulaşmıştır.198 

Terör örgütlerinin bu piyasanın büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, ticaret 

yoluyla kara para aklama ve terörü finanse etme eğilimi sergilemesini beklemek 

sürpriz olmayacaktır.  

E. Değerli Taş Ticareti 

Terör örgütlerinin bir diğer fon transfer mekanizmasını değerli taş ticareti 

oluşturmaktadır. FATF tarafından 2013 yılında yayımlanan raporda, uluslararası 

elmas ticaretinin geçmişinin uzun yıllara dayanmakla birlikte, son yıllarda elmas 

piyasasında monopol durumda bulunan De Beers firmasının yanı sıra piyasaya küçük 

esnafın da girmesinin, yeni ticaret merkezlerinin faaliyete geçmesinin, dağıtım 

kanallarının çeşitlenmesinin, internet üzerinden ticaretin yaygınlaşmasının elmas 

ticaretini organize suç örgütleri ve terör örgütleri açısından cazip hale getirdiği 

vurgulanmıştır. Keza elmasın pahada yüksek, yükte hafif olması, diğer bir ifadeyle 

ile saklanma ve taşınma kolaylığı, kolaylıkla likiditeye dönüşebilmesi ve 

kaçakçılığının yapılabilmesi terör örgütleri için cazip fırsatlar sunmaktadır.199 

Öte yandan raporda organize suç örgütlerinin elmas ticareti yoluyla kara para 

akladıklarına yer verilirken, terör örgütleriyle ilgili bölümde tespit edilmiş bir 
                                                           
196 FATF, 2006, s.3. 
197 FATF, Best Practices Paper On Trade-Based Money Laundering, 2008a, Paris, s.1. 
198 Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Report 2014, İsviçre, 2014, s.24. 
199 AYKIN ve SÖZMEN, 2009, s.63. 
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duruma değinilmemiş; bu yönteme başvurulma olasılığına dikkat çekilmekle 

yetinilmiştir. Terör örgütünü finanse etmeyi hedefleyen bir kişinin yasal yollarla 

elmas satın alıp terör örgütüne transfer edebileceği; örgütün söz konusu elmasları 

nakit paraya dönüştürebileceği ya da lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere takas 

amaçlı muhafaza edebileceği şeklinde bir senaryoya yer verilmiştir.200 

F. İnternet Üzerinden Ödeme Sistemleri 

2014 yılı verilerine göre dünyadaki internet kullanıcılarının sayısı, dünya 

nüfusunun yaklaşık %42’sine denk gelen yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşmıştır.201       

Söz konusu kullanıcılar arasında interneti yasal işlemler için kullananlar olduğu gibi, 

yasa dışı faaliyetler amacıyla kullananlar da bulunmaktadır. Keza FATF, internetin 

dünya çapında artan kullanımıyla birlikte internet üzerinden ödeme sistemlerinin, suç 

örgütlerinin yanı sıra terör örgütleri tarafından da istismar edilmeye başlandığını 

vurgulamıştır.202 Jacobson (2010) ise terör örgütlerinin interneti finansman sağlamak/ 

transfer etmek amacıyla kullanma eğilimlerinin 11 Eylül sonrasında arttığını 

belirtmektedir.203 

FATF’a göre, internet üzerinden ödeme sistemleri, yüz yüze olmayan kayıt 

sistemi, kullanıcıların anonim olması, işlemlerin hacmi ve hızı, etkili bir denetimin 

olmaması nedenlerinden ötürü terör örgütlerinin son yıllarda sıklıkla kullandığı           

fon transfer yöntemlerinden olmuştur. Bu sistem, işlem hızı, kullanım kolaylığı ve 

banka hesabı veya kredi kartı gibi kişisel bilgilerin paylaşılmasını 

gerektirmemesinden dolayı terör örgütleri tarafından da fon transfer yöntemi olarak 

kullanılmaktadır.204 

 

 

                                                           
200  FATF, Money Laundering And Terrorist Financing Through Trade In Diamond, Paris, 
2013a, s.19-27. 
201 “Internet World Stats”, http://www.internetworldstats.com/stats.htm, (15.11.2014). 
202 FATF, Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerablities of Commercial Websites and 
Internet Payment Systems, Paris, 2008b, s.1.  
203 Michael JACOBSON, “Terrorist Financing and the Internet”, Studies in Conflict & Terrorism, 
Cilt 33, Sayı 4, 2010, s.353. 
204 FATF, 2008b, s.1-7. 
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G. Ticari İnternet Siteleri 

Ticari internet siteleri, FATF tarafından beş gruba ayrılmaktadır.                 

Birinci grubu internet üzerinde alıcı ve satıcıyı biraraya getiren, müşteriden 

müşteriye aracılık yapan siteler oluşturmaktadır. İkinci grubu, çok sayıda işletmenin 

müştericilere internetten mal satabilmesine imkân tanıyan siteler oluşturmaktadır. 

Üçüncü grubu, satıcıların satmak istedikleri malların sadece reklamını yapmalarına 

olanak tanıyan siteler oluşturmaktadır. Dördüncü grubu işletmelerin kendi        

internet siteleri aracılığıyla müşterilere mallarını satabilmeleri için kurulan siteler 

oluşturmaktadır. Son grubu ise işletmelerin birbirlerine mal satabilmelerine imkân 

veren siteler oluşturmaktadır. Bunlar arasında ilk grubu oluşturan müşteriden 

müşteriye aracılık yapan siteler, kullanıcı yoğunluğu, erişim kolaylığı, yüksek 

hacimli sınır ötesi ticari işlemlerin gerçekleştirilmesi için uygun altyapısı nedeniyle 

terör örgütlerinin suiistimaline en uygun kategoriyi oluşturmaktadır.205 

H. Saklanan Değer Teknolojisi 

Saklanan değer teknolojisi de finans alanındaki yeniliklerin bir sonucu olup 

terör örgütlerine finansman transferi imkânı sağlamaktadır. Bu yöntemde transfer 

için anonim nitelikte akıllı kartlar kullanılmakta, meblağ kartın özelliğine göre bir 

defaya mahsus olabilmekte ya da yeniden yüklenebilmektedir.206 Örneğin Fransız 

emniyet birimleri, Paris saldırılarını gerçekleştiren teröristlerin, para transferinde 

kimlik bilgilerine gerek duyulmadan alınan ön ödemeli kartlar kullandıklarını tespit 

etmiştir.207 

  

                                                           
205 FATF, 2008b, s.6. 
206 VITTORI, 2011, s.47. 
207 Milliyet Gazetesi, “500 Euro’da Terör Tartışması”, 03.02.2016. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

I. TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELE GEREĞİ VE 

FİNANSMANIN EVRİMİ 

Ulusal ve uluslararası düzeyde terörizmin finansmanıyla mücadele, topyekûn 

mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İlk bölümde de belirtildiği gibi 

para, terör örgütlerinin organizasyonel ve operasyonel harcamaları açısından 

vazgeçilmez bir bileşendir. Terör örgütleri de tıpkı diğer örgütler gibi hedeflerine 

ulaşmak için finansman elde etme, transfer etme, saklama ve harcama için gerekli 

yeteneklere sahip olmak mecburiyetindedir. Bu sistemin sağlıklı işleyişi, terör 

örgütünün operasyonel temposunu da yakından etkileyecektir.208 

Bu noktada paraya ulaşma ve parayı kullanmanın, terör örgütlerinin münhasır 

kontrolünde bulunmadığı, diğer bir ifadeyle terör örgütlerinin paranın elde edilmesi, 

transfer edilmesi ve kullanılması sürecinde dış çevreyle temas kurma mecburiyetinde 

olduğu açıktır. Terörizmle mücadele eden yapıların da söz konusu mecburiyetin 

oluşturduğu boşluklardan faydalanması, mücadele sürecine katkı sunacaktır.            

Bu bağlamda terörizmin finansmanıyla mücadelenin temel gerekçesi, finansman 

girdisine doğrudan ya da dolaylı müdahalelerle terörizm çıktısı üzerinde sınırlayıcı 

etkide bulunmak şeklinde özetlenebilir.  

Diğer taraftan terörizmin finansmanıyla mücadelede, finansman ihtiyacının 

ve kaynaklarının her dönemde sabit bir değişken olarak kabul edilmesi ve dinamik 

olmaktan uzak bir mücadele politikasının belirlenmesi, terörizmin finansmanıyla 

mücadele eden yapıları başarısızlığa mahkûm edebilecektir. Nitekim terör örgütleri 

dinamik bir yapıya sahip olduğu gibi, finansman mekanizmaları da evrilen bir özellik 

taşımaktadır. Bu çerçevede aşağıda terör örgütlerinin finansman ihtiyacı ve 

kaynaklarının değişimi teorik olarak ortaya konulmuştur. 

 

                                                           
208 FATF, 2015, s.11. 
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A. Terör Örgütlerinin Finansman İhtiyacındaki Değişim 

Bir terör örgütünün organizasyonel ve operasyonel maliyetlerden 

kaynaklanan finansman ihtiyacının, örgütün kuruluşundan itibaren aynı büyüklükte 

olması beklenmemelidir. Terör örgütlerinin kapasiteleri, etki alanları, operasyonel 

kabiliyetleri geliştikçe ve altyapıları kuvvetlendikçe, harcama ve finansman 

ihtiyaçları da değişmektedir.209 Dolayısıyla terör örgütünün içinde bulunduğu gelişim 

evresi, finansman ihtiyacının boyutunu belirleyici temel faktördür.  

 Bu noktada 1953 yılında Kenneth Boulding tarafından literatüre kazandırılan 

“Örgütsel Yaşam Döngüsü Modeli”nin, örgütlerin gelişim evrelerindeki farklı 

ihtiyaçlarını ortaya koyması bakımından terör örgütlerinin finansman ihtiyaçlarını da 

açıklayabileceği varsayılmaktadır. Söz konusu modelden hareketle, terör örgütleri 

için bir “Finansman Döngüsü Modeli” oluşturulmuştur. 

1. Yaşam Döngüsü Modeli 

Britanyalı sosyal bilimci Kenneth Ewart Boulding tarafından 1950 yılında 

geliştirilen Örgütsel Yaşam Evresi Modeli, örgütlerin gelişim evrelerine odaklanan 

çalışmaların miladını oluşturmaktadır. Boulding’in biyoloji biliminden hareketle 

geliştirdiği modele göre örgütler, canlı organizmalar gibi “doğma, büyüme ve 

gerileme evrelerinden geçerek yok olmaya giden bir sürece” sahiptir. 210          

Örgütleri değişen, gelişen ve yok olan dinamik bir yapı şeklinde tanımlayan   

modelin temelinde, yönetim bilimlerinin öznesi olan firmaların içinde bulundukları 

evrelerin tespit edilerek karar vericilerin, dönemin şartlarına uygun stratejik 

tercihlerde bulunmasına katkı sağlama anlayışı bulunmaktadır.  

Boulding’in geliştirdiği model, örgütlerin farklılaşan yaşam evrelerinde farklı 

ihtiyaçlarının ve hareket tarzlarının olduğunu vurgulamaktadır. Model, yönetim 

kademesini etkin yönetim konusunda yönlendirmeyi hedeflerken, veri örgüt tipi bir 

terör örgütü olduğunda, örgütle mücadele eden kesimlerin de etkin mücadele 

bağlamında, yaşam evreleri yaklaşımından faydalanabilecekleri varsayımının 

                                                           
209 FATF, 2015, s.9. 
210 Kenneth Ewart BOULDING, A Reconstruction of Economics, John Wiley&Sons, Londra, 1950, 
s.38. 
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yapılmasına imkân tanımaktadır.  Teorinin çıkış noktasından hareketle, devletlerin de 

terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik stratejik kararlarında, terör örgütünün 

içinde bulunduğu gelişim evresini dikkate alması gerektiği belirtilebilir. 

Örgütlerin gelişim süreçlerine ilişkin literatür, 1950’li yıllardan itibaren 

yönetim önceliklerinin belirlenmesinde yaşam evrelerinin önemini vurgulayan 

çalışmalarla zenginleşmiştir. 1980’li yıllarda örgütlerin yaşam döngülerini inceleyen 

çalışmaların bir bölümünde başlangıç, hızlı büyüme, olgunluk gibi üç evreli 211 ;            

bir bölümünde doğum, büyüme, olgunluk, canlanma ve düşüş gibi beş evreli212;         

bir bölümünde ise on evreli213 modeller geliştirildiği görülmektedir. Adizes (1989) 

tarafından geliştirilen on aşamalı “Organizasyonel Yaşam Döngüsü Modeli” en 

detaylı döngüyü ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Modelde;             

her örgütün canlı bir organizma olduğu; doğduğu, büyüdüğü, yaşlandığı ve öldüğü 

kabul edilmektedir.  

Adizes’in 1989 yılında literatüre kazandırdığı 2004 yılında güncellediği 

modele göre her örgüt, canlı varlıkların doğma, büyüme, yaşlanma ve ölüm 

evrelerine sahiptir. Örgütlerin yaşam evreleri ve içlerinde bulundukları gelişim 

süreci, “örgütün davranışlarının da öngörülebilir olmasına” imkân tanımaktadır.214 

Örgütler büyüyüp geliştikçe, tekrarlayan davranış biçimlerine yönelerek 

öngörülebilir hale gelebilmektedir. Benzer şekilde Crenshaw (2001) da örgütlerin  

yaş aldıkça, “davranış biçimlerinin örgütsel fonksiyonlarla açıklanabilir hale 

geldiğini” belirtmektedir. 215 

Bununla birlikte her örgütün, kuruluşundan sona ermesine dek herhangi bir 

sapma göstermeden aynı rotayı izlemesi de beklenmemelidir. Örneğin özne, kâr 

                                                           
211  Bknz. Ken G. SMITH, Terence R. MITCHELL and Charles E. SUMMER, “Top Level 
Management Priorities In Different Stages of Organizational Life Cycle”, The Academy of 
Management Journal, Cilt 28, Sayı 4, 1985, ss.799-820. 
212 Bknz. Danny MILLER and Peter H. FRIESEN, “A Longitudinal Study of the Corporate Life 
Cycle”, Management Science, Cilt 30, Sayı 10, 1984, ss.1161-1183. 
213 Bknz. Ichak Kalderon ADIZES, Corporate Life Cycles: How and Why Corporations Grow and 
Die an What to Do About It, Englewood-Cliffs, NJ: Prentince Hall, 1989. 
214 Ichak ADIZES, Managing Corporate Lifecycles: How to Get to and Stay at the Top, The 
Adizes Institute Publishing, California, 2004, s.10. 
215  Martha CRENSHAW, “Theories of Terrorism: Instrumental and Organizational 
Approaches”, David Rapoport (ed.), Inside Terrorist Organizations, Frank Cass, Londra, 2001, s.21. 
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maksimizasyonunu hedefleyen bir firmadan farklı olarak öngörülebilirliği çok daha 

güç olan bir terör örgütü olduğunda, konjonktürel gelişmelerin zaman zaman rotada 

sapmalara neden olması ihtimal dahilindedir. Ayrıca her yaşam evresi, örgüte bir 

sonraki evreye geçebilmek için baş edilmesi gereken yeni sorunlar da getirmektedir. 

Örneğin büyüme aşamasındaki bir örgütün, yönetimin stratejik bir hatası sebebiyle 

ani bir ölümle karşı karşıya kalma riski her zaman mevcuttur. Canlı organizmaların 

gelişim sürecindeki belirsizlik, klasik örgüt tipleri ve terör örgütlerinin hayat 

hikayelerinde de öngörülebilirliği düşüren faktörlerdendir.  

Şekil-16: Organizasyonel Yaşam Döngüsü Modeli 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: ADIZES, 1989, s.11 

Adizes’e göre 216 , kuruluş dönemi bir fikir aşamasıdır (Şekil-16).            

Örgüt, kurucu kadroların cesur kararlar alabildiği dönemde doğar. Kadroların örgüte 

inanmışlık ya da adanmışlık düzeyi, kuruluş aşamasında harekete geçmek için önem 

taşımaktadır. Bu noktada kuruluş aşamasındaki bir terör örgütü açısından da kısıtlı 

sayıdaki kurucu kadro ve tabanın ideolojik yeterliliğinin, örgütün kuruluşundaki itici 

faktör olduğu belirtilebilir. Terörizmle mücadele eden yapılar açısından bu durum, 

örgütün kuruluş aşamasında ideolojik mücadelenin öncelenmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Nitekim örgüt, ideolojisine inanan taban desteğini sağladığında, örgütle 

mücadele de güçleşecektir. 

Bebeklik döneminde ise örgüt, fikirden ziyade finansmana ihtiyaç duymakta, 

kısıtlı bütçe ile sistemi sürdürülebilir kılmaya çalışmaktadır. Emekleme evresinde 

                                                           
216 ADIZES, 1989, s.11-79. 
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kurucu kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dönemde örgüt, işleyen bir sisteme sahip 

hale gelmektedir. Örgütün merkezi karar alan lider kadrolara sahip olması, bir 

sonraki evreye geçiş için olmazsa olmaz bir koşuldur. Adizes’in vurguladığı bebeklik 

evresi koşulları, terör örgütlerinin kurulmaları akabinde kadroya duydukları ihtiyacı 

akla getirmektedir. Terörle mücadele eden yapıların bu dönemde, örgütün kadro 

temini faaliyetleriyle mücadeleye ağırlık vermesi, mücadelenin etkinliğini 

arttıracaktır. 

Aktif dönemde, hızlı büyüme esas alınmakta, sonuç odaklı bir strateji 

benimsenmektedir. Nakit akışının yoğun olduğu bu dönemde, kadrolara duyulan 

ihtiyaç sürmektedir. Bu evre, terör örgütleri açısından eylem aşamasına geçiş 

dönemine benzemektedir. Klasik örgüt tipleri, aktif dönemde çıktı üretimini 

öncelerken terör örgütleri için bu durum, terör eylemlerini ivmelendirme şeklindedir. 

Eylemlerin ivmelenmesinin, aynı zamanda nakde duyulan ihtiyacı da arttırması 

beklenmelidir. Terörle mücadele eden yapıların bu evrede fon temini ve transferi, 

kadro ve lojistik temini faaliyetleriyle mücadeleye yönelmesi, örgüt açısından aktif 

dönemi olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

Adizes’e göre ergenlik aşamasında, örgüt içi çatışmaların yanı sıra hedef 

değiştirme gibi büyük çaplı değişiklikler de söz konusu olabilecektir. Örgütlerin          

yön değiştirebilme kabiliyetleri, ilerleyen evreye geçip geçememelerinde belirleyici 

faktördür. Terör örgütleri açısından bu evre, örgüt içi dinamikler ve çevresel 

koşulların dayattığı değişim ihtiyacını ifade etmektedir. Yeni koşullara adaptasyon 

süreci, örgüt açısından hassas bir evredir. Terörle mücadele çalışmalarının da       

hassas sürecin oluşturması muhtemel yönetimsel, iktisadi vb. boşluklarda 

yoğunlaşması, etkili sonuçlar doğurabilecektir. 

Mükemmellik dönemi, yaşam döngüsündeki en ideal noktadır. Örgüt iç 

çatışmaları iyi yönetebilmiş ve hedef değişikliklerine adapte olabilmiş örgütler, 

mükemmel bir evreye ulaşmaktadır. Terör örgütleri açısından değişimi 

içselleştirebilmek, yeni şartlarda işleyen bir sisteme sahip olmak ve örgüt içi hizip 

faaliyetlerini yönetebilmek, yakın geçmişte eylemsel açıdan belirli bir yetkinliğe 

ulaşan örgütü, mükemmel evreye taşıyabilecektir.   
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Adizes’e göre kararlılık evresi, yaşlanma sürecinin başlangıcıdır.           

Örgüt, kuruluşundaki heyecanı kaybeder. Bunu izleyen aristokrasi evresi, eski 

başarılarla övünülen, ancak gelecek odaklı olmaktan vazgeçilen periyottur.          

Örgütün nakit akışı, yönetici kitleyi memnun etmeye yeterdir. Erken bürokrasi 

dönemi, çatışma ve paranoya dönemidir. Bürokrasi evresi ise, kontrol 

mekanizmasının kaybolduğu, politik hedeflerin anlamlandırılamadığı ve örgütün 

kendisini finanse edemediği dönemdir. Bunu örgütün sona erdiği ölüm evresi 

izlemektedir. Bununla birlikte terör örgütleri açısından yaşlanma evresi ve devam 

eden süreçler, klasik örgüt modellerinden farklılaşabilmektedir. Örgütlerin tamamen 

ortadan kalktığı örnekler sınırlı olup “terör örgütünün sona ermesi, minimal düzeyde 

de olsa kontrolsüz grupların doğmasına” neden olabilecektir.217 

2. Finansman Döngüsü Modeli 

Örgütlerin gelişim grafiklerinin farklı evrelerindeki ihtiyaçları ve ihtiyaçları 

karşılama yöntemlerinin birbirinden farklı olması, “Yaşam Döngüsü Modeli”nden 

hareketle terör örgütlerinin finansman döngülerini içinde bulundukları evreye göre 

farklılaştırabilmektedir. Nitekim kuruluş aşamasındaki bir örgütün fon ihtiyacı ile 

büyüme aşamasındaki örgütün fon ihtiyacı nicelik bakımından birbirinden farklı 

olduğu gibi, fon ihtiyacını karşılama biçimi de değişebilmektedir. 

Diğer taraftan terörizmle mücadele, güvenlik güçlerinin sahada yürüttükleri 

operasyonların yanı sıra örgüt uzantılarının etkisizleştirilmesi, kadro temini ve 

finansal faaliyetlerin önlenmesi gibi örgütün aktif olduğu her alanda eşgüdümlü bir 

mücadeleyi gerektirmektedir. Bununla birlikte mücadele sorumluluğunu üstlenen 

yapıların zaman ve bütçe kısıtı, mücadele portföyünde öncelik sıralaması ihtiyacı 

doğurmaktadır. Dolayısıyla terörizmin finansmanıyla mücadelede, örgütün içinde 

bulunduğu yaşam evresinin dikkate alınması, döneme uygun mücadele stratejileri 

geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.  

 

                                                           
217 Khuram IQBAL ve Sara DE SILVA, “Terrorist Lifecycles: A Case Study of Tehrik-e-Taliban 
Pakistan”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Cilt: 8, Sayı: 1, 2013, s.72-86. 
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Teorik modelleri, bir “Finansman Döngüsü Modeli” şekline uyarlarsak;       

yeni kurulan bir terör örgütünden, az sayıda kadro ile organizasyonel yapısını sürekli 

kılması beklenmektedir. Bu dönemde terör eylemleri, henüz yoğunlaşmamıştır. 

Dolayısıyla terör örgütleri, operasyonel maliyetlerden ziyade organizasyonel 

maliyetleri karşılamaya odaklanırlar. Bu maliyet kalemi ise operatif harcamalara 

nazaran sabir bir gelir elde etmeyi gerektirmektedir. Hedef, örgütlenmenin 

maliyetlerini karşılayıcı nitelikte asgari geliri sağlamaktır. 

Yığınsal nitelik kazanmaya ve mücadelelerini yerelden uluslararası 

platformlara taşımaya başlayan terör örgütlerinin kaynak gereksinimleri artmaktadır. 

Böylece kendilerine destek verebilecek başka güç odakları ile ilişki arayışına girerek 

hizmetlerini satmaya başlamaları muhtemeldir. 218  Ayrıca terör örgütlerinin kadro 

sayısının artması, kadroların yaşamsal, örgütsel eğitim ve lojistik giderlerinin 

karşılanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu evrede, organizasyonel maliyetler de 

artmaktadır.  

Diğer taraftan eylem yoğunluğunu arttıran terör örgütünün, operasyonel 

maliyetlerinin de artması beklenir. Terör örgütü artık sadece organizasyonel 

maliyetleri değil, aynı zamanda operasyonel maliyetleri de karşılayacak düzeyde 

gelir elde etmeye ihtiyaç duyar. Ayrıca faaliyet gösterdiği coğrafyanın sınırları dışına 

çıkan terör örgütlerinin harcama kalemlerindeki artışa paralel olarak fon ihtiyacı da 

artar. Böylece fon ihtiyacı artan terör örgütleri için finansman portföyünü 

çeşitlendirme, bir zorunluluk halini almaktadır. 

Örgütsel yaşam döngüsünde kuruluş ve büyüme aşamalarını tamamlayan 

örgütlerin, olgunlaşma aşamasına geçtikleri görülmektedir. Bu aşamada terör 

örgütlerinin organize suç örgütü benzeri bir forma dönüşebildikleri ya da 

siyasallaşma patikası izleyebildikleri söylenebilir. Örgütün hangi forma dönüştüğüne 

bağlı olarak finansman ihtiyacı ve yöntemi de evrilmektedir. Örneğin organize suç 

örgütlerine dönüşen terör örgütleri için yasa dışı faaliyetlerden kar elde etme bir 

öncelik haline gelecektir.  

                                                           
218  Ercan ÇİTLİOĞLU, PKK’nın Siyasi ve Ekonomik Desteklerinin Kesilmesine Yönelik 
Saptama ve Çözümler, http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu4%20makale/ercan_citli 
oglu.pdf , s.5. 
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Yeni kurulan bir terör örgütünden, az sayıda kadro ile organizasyonel yapısını 

sürekli kılması beklenmektedir. Henüz seri terör eylemlerinde bulunmayan terör 

örgütleri bu evrede, operasyonel maliyetlerden ziyade organizasyonel maliyetleri 

karşılamaya odaklanır. Bu maliyet kalemi ise operatif harcamalara nazaran, sabit ve 

sürekli gelir elde etmeyi gerektirmektedir. Hedef, örgütlenmenin maliyetlerini 

karşılayacak asgari geliri sağlamaktır. 

Kuruluş aşamasında teorik olarak nispeten tecrübesiz ve sınırlı sayıda 

kadrodan oluşan terör örgütünün, azami geliri en basit şekilde sağlayabileceği devlet 

desteklerinden ya da uzmanlık gerektirmeyecek nitelikteki yasa dışı faaliyetlerden 

gelir elde etme eğiliminde olması beklenir. Örneğin İspanya ve Fransa’da yaşayan 

Bask kökenli topluluğa ait bağımsız bir devlet kurma amaçlı faaliyet gösteren ve 

silahlı mücadelesini 2011 yılında terk ettiğini açıklayan ayrılıkçı örgüt Bask Ülkesi 

ve Özgürlük (ETA), kuruluş yıllarında banka ve işyeri soygunları ile faaliyetlerini 

finanse etmiştir. ETA, ihtiyaç duyduğu lojistiği de büyük ölçüde yağma yöntemiyle 

karşılamıştır. 220  Ulusal Kurtuluş Ordusu (National Liberation Army: Ejército de 

Liberación Nacional-ELN) ve Tamil Kaplanları ise kuruluş yıllarında faaliyetlerini 

devlet destekleri ile finanse etmiştir.221 IRA ise kuruluş yıllarında hırsızlık, adam 

kaçırma, haraç toplama gibi suç faaliyetleri ile ABD’deki diasporanın destekleriyle 

gelir elde etmiştir.222 Söz konusu örnekler, kuruluş aşamasındaki terör örgütleri için 

ulaşımı nispeten kolay finansman kaynaklarının, cazip birer seçenek olduğunu  

ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla terörizmin finansmanıyla mücadele çalışmaları bakımından, 

kuruluş evresindeki terör örgütlerinin basit nitelikteki yasa dışı faaliyetleriyle 

mücadeleye ağırlık verilmesi, ayrıca devlet desteklerinin etkisizleştirilmesine yönelik 

uluslararası alandaki girişimlerin yoğunlaştırılması, örgütün bir sonraki evreye 

geçişini güçleştirebilecektir. Bu noktada örgütlerinin kuruluş evresinde devletlerin 

etkin mücadele araçlarını kullanmaları, sorunun boyutlanmasını engelleyebilecektir. 

                                                           
220 BUESA ve BAUMERT, 2013, s.325. 
221 Michael FREEMAN, “Thinking Critically about Terrorist Financing”, Michael FREEMAN (ed.), 
Financing Terrorism: Case Studies, Ashgate, ABD, 2012a, içinde, s.237-243, s.239. 
222  Michael JONSSON and Svante CORNELL, “Countering Terrorist Financing: Lessons From 
Europe”, Georgetown Journal of International Affairs, Cilt 8, Sayı 1, 2007, ss.69-78, s.70. 
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Terör örgütlerinin kapasiteleri, etki alanları, operasyonel kabiliyetleri 

geliştikçe ve altyapıları kuvvetlendikçe, harcama ve finansman ihtiyaçları da 

değişmektedir. 223  Dolayısıyla yükselme evresindeki terör örgütlerinin, sistemin 

sağlıklı işleyişini sağlayacak örgütlenme faaliyetlerine yönelmesi beklenmelidir. 

Yükselme evresinde, yığınsal nitelik kazanmaya başlayan ve eylem aşamasına geçiş 

yapan terör örgütlerinin, kaynak gereksinimleri de artmaktadır. Terör örgütlerinin 

kadro sayısının artması; kadroların yaşamsal, örgütsel eğitim ve lojistik giderlerinin 

karşılanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu evrede, organizasyonel maliyetler bir 

önceki evreye göre artmaktadır.  

Ayrıca yükselme evresinde eylem yoğunluğunu arttıran terör örgütünün, 

operasyonel maliyetleri de artmaktadır. Bu evrede finansman temini, yeni taktikler 

geliştirilmesi ve propaganda faaliyetleri yürütülmesi, öldürücülüğü yüksek terör 

eylemleri için kritik önem taşımaktadır. Örneğin Tehrik-e Taliban Pakistan terör 

örgütü, yükseliş evresinde kaynak çeşitlendirmesi amacıyla basit nitelikte olanların 

yanı sıra uzmanlık gerektiren yasa dışı kaynaklardan da fon teminine yönelmiştir. 

Örgütün, banka soygununun yanı sıra kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti faaliyetlerini 

de arttırdığı görülmektedir.224 

Yükselme evresindeki terör örgütlerinin fon portföyünü çeşitlendirme gayreti, 

finansmanla mücadelenin de çok yönlü yürütülmesini gerektirmektedir. Bir önceki 

evreye göre deneyim kazanan kadroların, fon sağlamalarına açık alanlara yönelik 

önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi, mücadelenin etkinliğini arttırabilecektir.          

Bu noktada kuruluş evresinde, basit nitelikteki yasa dışı suçlarla mücadele 

çabalarının, uzmanlığı artan ve faaliyetleri çeşitlenen terör örgütleri karşısında 

boyutlandırılması, mücadeleyi daha etkin hale getirebilecektir. Örgütlenmeye ağırlık 

verilen bu dönemde güvenlik birimlerinin, örgütün finansman mekanizmasını 

akamete uğratan mücadele araçlarına yönelmesi, bu amaçla öncelikle örgütün 

finansman tipolojisini tespit etmesi önem taşımaktadır.  

Terör örgütlerinin, çevresel ya da örgüt içi dinamikler nedeniyle değişim 

ihtiyacını hissettiği gerileme dönemi, terörizmle mücadele çabalarının, örgütlerin 

                                                           
223 FATF, Emerging Terrorist Financing Risks, FATF, Paris, 2015, s. 9. 
224 IQBAL ve DE SILVA, 2013, s.74-78. 
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eylemlerinin azalmasına sebep olmasından ya da terör örgütlerinin, eylemlerin nihai 

hedef için yetersiz olduğu kanaatine ulaşmasından kaynaklanabilir. Ayrıca terör 

örgütleri yönlerini kaybettiklerinde, düzenli askeri birliklere karşı şiddet eylemleri 

gerçekleştirme kabiliyetlerini yitirdiklerinde, operasyonel imkânları zayıfladığında 

da gerilemeye başlar. Gerileme evresinde örgütler, daha az şiddet ve yoğunlukta 

eylem yapmakta; hayatta kalabilmek için strateji, taktik, söylem ve eylemlerinde 

değişim yaratmaya çalışmaktadır.225 Terör örgütlerinin ideolojik, stratejik ve taktik 

değişikliklere gittikleri hassas dönemleri yönetebilmeleri ya da destek kaybetmeleri, 

örgütün bir sonraki yaşam evresini belirleyecektir.226 

Finansman faaliyetleri bakımından, gerileme evresinde terör örgütlerinin 

organize suç örgütü benzeri bir forma dönüşme ya da siyasallaşma patikası izleme 

tercihlerine göre fon portföyleri de farklılaşacaktır. Organize suç örgütlerine dönüşen 

terör örgütleri için ağırlıkla yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmenin bir öncelik 

haline gelmesi beklenir. Bununla birlikte gerileme evresindeki örgütlerin genelde 

yasa dışı gelir teminine yöneldikleri, böylece mevcudiyetlerini bir süre daha 

sürdürmeyi hedefledikleri görülmektedir. Örneğin Peru’da faaliyet gösteren  

Aydınlık Yol terör örgütü lideri Abimael Guzman’ın, yakalanması akabinde yaptığı 

silahların bırakılması çağrısı karşısında kadrolar, kokain üreticilerini savunmaya 

başlamışlar, uyuşturucu ticareti olmazsa örgütün sona ereceğini düşünmüşlerdir.227 

Terörizmle finansmanla mücadele çalışmalarında, gerileme evresindeki terör 

örgütlerinin, organize suç örgütleri ile simbiyotik ilişki tesis ederek mevcudiyetini 

sürdürme çabalarının engellenmesi de önemli bir terörle mücadele alt başlığı 

olmalıdır.  

Örgütsel yaşam döngüsünde sona yaklaşan terör örgütlerinin, finansman 

bakımından da zafiyet içerisinde olmaları beklenmektedir. Bu noktada özellikle 

örgütün tercih ettiği fon kaynaklarının özellikleri de bizzat örgütü sona erdirme riski 

                                                           
225 Cenker Korhan DEMİR, “Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri Bağlamında PKK”, Uluslararası 
İlişkiler, Cilt: 5, Sayı: 19, 2008, s.57-88. 
226 IQBAL ve DE SILVA, 2013, s.84. 
227  Monish GULATİ, “Terrorism Life Cycle and Criminalisation: Implications for Curbing 
Insurgency in India”, 4th JTCDM Roundtable Conference 2012, TATA Institute of Social Sciences, 
Hindistan, s.1-5. 
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taşıyabilmektedir. Freeman (2011), devlet desteklerinin terör örgütleri tarafından 

finansmanın zahmetsizce sağlanması ve diğer yöntemlere kıyasla finansman 

miktarının daha fazla olması gibi nedenlerden ötürü tercih edilebildiğini 

vurgulamaktadır. Bununla birlikte devlet desteğinde bulunan ülkenin, terör örgütünü 

vekâleten kullanması riskine ve Sovyetler Birliği örneğinde olduğu gibi,           

devletlerin ortadan kalkmasıyla birlikte devlet desteğinin aniden kesilmesi riskine 

dikkat çekmektedir.228 

Sonuç olarak örgütlerin yaşam evrelerindeki finansman ihtiyaçları ve 

kaynakları, içinde bulundukları evrenin koşullarını fırsata dönüştürme ve kendilerini 

yeni koşullara adapte etme kabiliyetlerine bağlı olarak değişmektedir. Bu noktada 

uluslararası düzeyde terörizmin finansmanıyla mücadele politikalarının, farklı yaşam 

evrelerindeki tüm örgütlere aynı düzeyde hitap edecek şekilde standartlaştırılması, 

ulusal düzeyde ise finansmanla mücadelede ulusal mevzuatın, uluslarararası 

mevzuatla uyumlaştırılması ile sınırlı kalınması, mücadelenin beklenen düzeyde 

etkin olmasını güçleştirmektedir. Sorunun çözümü, yaşam evreleri ve karakterleri 

farklılaşan terör örgütlerine karşı, özellikle ulusal düzeyde spesifik mücadele 

mekanizmaları geliştirilmesinden geçmektedir. 

Diğer taraftan terör örgütünün ideolojisi ve yapılanma biçimi, finansman 

tercihini etkileyen bir diğer değişkenlerdendir. Bir terör örgütünün etnik ya da            

dini motivasyona sahip olması, örgütün finansman sağlama yöntemini 

etkilemektedir. Örneğin El-Kaide gibi dini motivasyona sahip örgütler, spesifik bir 

jeopolitik çıkarın peşinde olmadıkları için devlet destekleri elde etme eğiliminde 

değildir.229 Bu tarz örgütler çoğunlukla ilgili dine dayalı faaliyet gösteren kâr amacı 

gütmeyen hayır kuruluşları vasıtasıyla gelir elde edebilmektedir. El-Kaide’nin            

dini kurumlar üzerinden fitre/zekât aracılığıyla gelir elde etmesini buna örnek 

verilebilir. 

Terör örgütlerinin kırsal ya da şehir karakterli yapılanma biçimleri de 

finansman temin yöntemini etkilemektedir. Örneğin kırsal yapılanmayı esas alan bir 

terör örgütünün, gelir temini faaliyetlerinin de kırsal alanı merkez alacağı;        

                                                           
228 FREEMAN, 2011, s.461-475. 
229 GIRALDO ve TRINKUNAS, 2007, s.11. 
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kırsalda uyuşturucu ekimi ve ticareti gibi faaliyetlerden gelir teminini,                 

şehir merkezindeki bir banka soygununa tercih edebileceği ifade edilebilir. 

2. Örgüt Dışı Faktörler 

Terör örgütlerinin finansman kaynakları, örgüt periferisindeki gelişmelere 

göre değişebilmektedir. Öncelikle uluslararası alandaki gelişmeler, örgütün karar 

mekanizmalarından bağımsız olarak fon portföyünde farklılığa neden olabilir. 

Örneğin Soğuk Savaş öncesinde ve Soğuk Savaş döneminde terör örgütleri açısından 

devlet destekleri önemli bir kaynak durumundayken, Soğuk Savaş sonrasında     

devlet desteklerinin azalması, örgütleri farklı yöntem arayışına yöneltmiştir.230 

Diğer taraftan Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile küreselleşmenin önündeki 

engellerin kalkması, terör örgütlerine uluslararası finansal sistemin avantajlarından 

faydalanma imkânı sunmuştur. Ayrıca başarısız devletlerin yaygınlaşması da terör 

örgütleri için kriminal fırsat alanları yaratmıştır. 231 Bu bağlamda Soğuk Savaş 

sonrasında terör örgütlerinin yasa dışı fon kaynaklarına erişim imkânının arttığı 

söylenebilir. 

Örgütlerin, devlet fonksiyonlarının zayıf olduğu bölgelerde sözde 

vergilendirme, kaçakçılık vb. faaliyetlerden gelir elde etmeleri kolaylaşmaktadır. 

Finansman faaliyetlerini arttıran terör örgütlerinin, terörizmi sürdürülebilir kılması da 

kolaylaşacaktır. Terör tehdidiyle karşı karşıya olan devletin ise güvenlik 

harcamalarını arttırması, bununla birlikte bütçe kısıtından dolayı sosyal ve ekonomik 

yöndeki harcama kalemlerinde kısıntıya gitmesini gerektirecektir. Bu durum,        

terör örgütlerinin faaliyet gösterdikleri bölgedeki devlet fonksiyonlarının beklenen 

düzeyde olmasını da güçleştirecektir. Terör örgütleri için finansman sağlama ve 

eylem gerçekleştirme bakımından uygun bir iklime neden olan bu durum, kısır bir 

döngü oluşturmaktadır. Bölgede örgütün etkinliği arttıkça, kaynaklara ulaşma imkân 

ve kabiliyeti de artacaktır. Uyangoda (2012); tamamlanmamış ve kapsayıcı olmayan 

                                                           
230 PASSAS, 2007, s.25. 
231 PASSAS, 2007, s.10-13. 
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reformların etnik sorunların çözülmesini imkânsız hale getirebileceğini vurgulayarak 

bahse konu kısır döngüye Sri Lanka örneği üzerinden dikkat çekmektedir.232 

Bobic (2014), terör örgütlerinin organize suç örgütlerinin faaliyet alanlarına 

girmesini, devlet inşası ve küreselleşme gibi iki süreçle ilişkilendirmektedir.      

Yazara göre, devlet inşası sürecinde yeniden yapılandırılacak ya da ilk kez kurulacak 

devletten, etki alanı içerisindeki bölgede terör faaliyetleriyle mücadele etmesi 

beklenmektedir. Dolayısıyla terör örgütleri, bu coğrafyalarda organize suç örgütü 

kimliğine bürünebilmektedir. Öte yandan Bobic, küreselleşmenin sağladığı hızlı 

iletişim, ulaşım, gözetim, bilgiye erişim, şeffaf sınırlar vb. imkânların,                  

terör örgütlerine mevcut organize suç örgütlerinin kurduğu ağlarda serbestçe         

faaliyet gösterme olanağı tanıdığını da vurgulamıştır.233 

Hutchinson ve O’Malley (2007) de terör örgütleri ve organize suç örgütleri 

arasındaki yakınsamada, küreselleşmenin hız kazanması neticesinde iletişim ve 

ulaşımın hızlanması ile gözetim ve bilgiye erişimin kolaylaşmasının, zayıf ya da 

başarısız devletlerin yaygınlaşmasının, organize suç örgütleri ve terör örgütleri ile 

mücadelenin gerektirdiği ekonomik güç yoksunluğunun ve uluslararası sınırların 

şeffaflaşmasının etkili olduğunu belirtmişlerdir.234 

Başeren (2007) ise küreselleşme, ulusal sınırlardan geçişlerin kolaylaşması, 

serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi, ticari pazarın küresel düzeye taşınması, 

paranın uluslararası dolaşımının serbest, hızlı ve kolay hale gelmesi, elektronik 

bankacılığın ve internet üzerinden haberleşmenin etkin ve yaygın hale gelmesi, 

kriptolu haberleşme teknolojilerinin kolaylıkla kullanılabilir hale gelmesinin 

organize suç örgütleri ve terör örgütleri arasında yakınsamaya neden olduğunu 

belirtmiştir.235 

                                                           
232  Jayadeva UYANGODA, “Sri Lanka’s Ethnic Conflict: The Autonomy-Separation Dialectic”, 
içinde Michelle Ann MILLER (ed.), Autonomy and Armed Separatism in South Asia, Institute of 
Southeast Asian Studies, Singapore, 2012. 
233 Marinko BOBIC, “Transnational Organised Crime and Terrorism: Nexus Needing a Human 
Security Framework”, Global Crime, Cilt 15, Sayı 3-4, 2014, s.242-245. 
234 HUTCHINSON ve O’MALLEY, 2007, s.1096. 
235 Sertaç Hami BAŞEREN, Organize Suçlar ve Uluslararası Terörizm, Jandarma Okullar 
Komutanlığı Sunumu, 2007, s.11-13. 



77 
 

Terör örgütlerinin finansman tercihini etkileyen diğer bir faktör, örgütün 

faaliyet gösterdiği ülkedeki terörle mücadele birimlerinin terörizmin finansmanıyla 

mücadele etme imkân ve kabiliyetleridir. Nitekim Wang (2010), 11 Eylül sonrası 

dönemde terörizmin finansmanıyla mücadele bağlamında ulusal ve uluslararası 

alanda alınan tedbirlerin terör örgütlerini, alternatif finansman arayışlarına iten      

diğer bir gelişme olduğuna dikkat çekmektedir.236 Bu noktadan hareketle, devletlerin 

terörizmin finansmanıyla mücadele yöntemlerinin, örgütleri mevcut davranış 

kalıplarının dışında yeni yöntem arayışlarına sevk ettiği belirtilebilir. 

Terör örgütlerinin finansman tercihi üzerinde etkili bir diğer değişken,         

terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği coğrafyadır. Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun 

(1332-1406)’un yüzyıllar önce söylediği “Coğrafya kaderdir.” sözünün,               

terör örgütleri için de geçerli olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle terör örgütünün 

faaliyet gösterdiği coğrafyanın örgüte sunduğu imkânlar, örgütün finansman kaynağı 

tercihini şekillendiren bir diğer parametredir. Bu çerçevede Freeman (2012), 

uyuşturucu madde kaynaklarına yakın bölgelerde faaliyet gösteren terör örgütlerinin 

uyuşturucu ticareti zincirine dâhil olarak yasa dışı gelir teminine yönelebileceğini 

belirtmiştir.237 FARC terör örgütü, Freeman (2012)’ın bu tespitine tipik bir örnek 

oluşturmaktadır. FARC, 1990’lı yıllara kadar haraç ve fidyeden finansman sağlarken 

1990’lı yıllarla birlikte Kolombiya’da koka üretiminin yaygınlaşması ile birlikte 

uyuşturucu ticareti zincirine dâhil olmuştur. 238  FARC’ın finans kaynaklarındaki             

bu değişim, terör örgütlerinin kendilerini değişen koşullara ve yeni fırsat alanlarından 

faydalanmaya yönelik nasıl adapte edebildiklerine ve finansman kaynağı 

tercihlerinde coğrafyanın önemine örnek oluşturmaktadır. 

Öte yandan örgütün konuşlandığı bölge de finansman kaynağı tercihinde 

etkili olabilmektedir. Örneğin sınıra yakın bölgelerde konuşlanan örgütlerin, 

kaçakçılık faaliyetlerinden gelir etme eğiliminde olması beklenmektedir.               

2002 yılında Nijerya’nın tüm bölgelerine şeriat getirmek amacıyla kurulan            

                                                           
236 Peng WANG, “The Crime-Terror Nexus: Transformation, Alliance, Convergence”, Asian Social 
Science, Cilt 6, Sayı 6, 2010, s.12. 
237 FREEMAN, 2012a, s.239. 
238 Rex A. HUDSON, A Global Overview Of Narcotics-Funded Terrorist And Other Extremist 
Groups, A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress under an 
Interagency Agreement with the Department of Defense, 2012, s.55-56. 
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Freeman’ın terörizmin 

yaklaşımına göre bir terör örgütü

sağlamak ister. Bu yaklaşımdan hareketle en çok kaynak sağlayan finansman 

yöntemi, bazı terör örgütleri için uyuşturucu kaçakçılı

olabilmektedir. Miktar kriteri baz alındığında, örneğin 

üretimi/ticareti/kaçakçılığı en 

haraç önde gelen finansman sağlama yöntemi olmuştur.
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Freeman tarafından belirlenen ikinci kriter meşruluktur. Bu kritere göre, 

mümkün olduğu kadar meşru yoldan elde edilen finansman kaynakları tercih 

edilmelidir. Çünkü terör örgütünün finansman sağlama yöntemi gayrimeşru 

görülürse, örgüt kamuoyu desteğinden uzak kalabilecek; yeni üye temininde 

zorlanabilecektir. Örneğin PKK terör örgütüne mensup şahısların uyuşturucu 

ticaretinde yer aldıkları, güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda pek çok kez 

tespit edilmiş olmasına rağmen PKK, uyuşturucu karşıtı söylemlerde bulunarak 

tabanın olası eleştirilerini bertaraf etmeye çalışmaktadır. Benzer şekilde IRA; 

1970’lerde uyuşturucu ticaretinden gelir sağlamaya yönelmiş; ancak kamuoyu 

desteğini ciddi ölçüde yitirmesiyle birlikte bu tercihinden vazgeçerek uyuşturucu 

karşıtı kampanyalar yürütmüştür.241 

Freeman’ın üçüncü kriteri, güvenliktir. Güvenlik kriterinde esas olan,       

terör örgütlerinin finansman sağlamada güvenlik güçlerinin ya da istihbarat 

kuruluşlarının dikkatini çekmeyecek türden finansman mekanizmalarının tercih 

edilmesidir. Bu çerçevede yasa dışı faaliyetler, güvenlik güçlerinin sıkı takibinde 

bulunduğundan, teorik açıdan terör örgütleri için nadir tercih edilecek bir gelir 

kaynağı niteliğindedir. 

Freeman’ın dördüncü kriteri, güvenilirliktir. Bu kriter, terör örgütünün 

öngörülebilir ve tutarlı kaynakları tercih etmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu açıdan 

devlet destekleri, güvenilirlik kriterini karşılamamaktadır. Uyuşturucu ticaretinden 

gelir teminini güvenilir bulan bir terör örgütü, uyuşturucu kaynağına yakın olmak         

ya da uyuşturucu ticareti rotası üzerinde bulunmak ister. Nitekim PKK ve FARC 

terör örgütlerinin durumu, bu kriterle uyumludur. Diaspora desteğini güvenilir bulan 

bir terör örgütü ise diasporanın fonları toplama ve kontrol etme kabiliyetini geliştirici 

önlemler almak durumundadır. 

Freeman’ın beşinci kriteri, kontroldür. Terör örgütlerinin elde edeceği 

finansmanın, örgütü ya da örgüt üyelerini kontrol etme/etkileme olasılığına işaret 

etmektedir. Bu noktada devlet destekleri, terör örgütleri açısından örgüte etkide 

bulunmanın bir yolu olma riskini taşımaktadır. 

                                                           
241 JONSSON ve CORNELL, 2007, s.73. 
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Freeman’ın belirlediği son kriter ise sadeliktir. Terör örgütleri de tıpkı diğer 

örgütler gibi, finansman sağlama yöntemlerinin mümkün olduğunca basit olmasını 

tercih etmektedir. Örneğin basit hırsızlık ve haraç toplama gibi faaliyetler, daha az 

uzmanlaşmış yetenek gerektirdiğinden terör örgütleri tarafından çok aşamalı ve       

çok aktörlü uyuşturucu kaçakçılığı gibi finansman sağlama yöntemlerinden daha çok 

tercih edilmektedir. 

Freeman, yukarıdaki altı kriterin terör örgütlerinin finansman tercihinde etkili 

olduğunu belirtirken, terör örgütlerinin ikilemde kalabileceğini vurgulamaktadır. 

Örneğin devlet destekleri, sağlanacak finansman miktarı bakımından tercih edilebilir 

iken, kontrol gücü bakımından tercih edilmeyebilir. Bu noktada terör örgütlerinin 

kendi öncelikleri ön plana çıkacaktır.242 

Freeman (2012)’ın sınıflandırmasına benzer şekilde Vittori (2011) de               

terör örgütlerinin lider kadrosunun finansman kaynağı tercihinde, finansmanın 

olabildiğince basit şekilde temin edilmesi, finansmana erişimin fazla uzmanlık 

gerektirmemesi, terör örgütünün güvenliğini riske etmemesi, fazla çaba göstermeden 

elde edilebilecek en yüksek miktarı sağlaması gibi kriterlerin etkili olduğunu 

belirtmiştir.243 

Sonuç olarak terör örgütlerinin finansman ihtiyaçları ve kaynakları, yukarıda 

detaylı şekilde yer verilen örgüt içi ve örgüt dışı faktörlere bağlı olarak 

farklılaşabilmektedir.  Her terör örgütü, içinde bulunduğu koşullara ve parametrelere 

göre finansman döngüsünü şekillendirmektedir. Dolayısıyla terörizmin 

finansmanıyla mücadele eden yapıların, her terör örgütüne ve her döneme uygun tek 

bir mücadele şekli belirlemesi, mücadeleyi etkisizleştirecektir. 

II. TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ÖNE ÇIKAN 

YAKLAŞIMLAR 

Terörizmin finansmanıyla mücadele eden yapılar, temel olarak iki stratejiyle 

karşı karşıya bulunmaktadır. Birincisi, terör örgütünün faaliyet gösterdiği ekosisteme 

müdahale yaklaşımıdır. Hedef, terör örgütünün finansman temini, transferi ve 
                                                           
242 FREEMAN, 2012, s.12. 
243 VITTORI, 2011, s.25. 
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kullanımı noktasında hareket kabiliyetini sınırlayarak caydırıcı olmaktır.            

İkincisi, terör örgütünün finansman mekanizmasına müdahale ederek parayı elde 

etmesini ve kullanmasını önleyici tedbirler geliştirmektir. Bu stratejide ise hedef, 

örgütün finansman yapısı, finansman temin ve transfer yöntemleri ve nihai olarak 

terör örgütünün kendisidir. Her iki stratejinin arka planında, terörizm tam olarak 

ortadan kaldırılamasa dahi, sınırlayıcı etkide bulunma düşüncesi yatmaktadır.  

A. Caydırıcı Yaklaşım 

Terörizmin finansmanıyla mücadelede ulus devletlerin izlediği birinci 

yöntem, caydırıcı nitelikteki hukuki düzenlemelerdir. Geçmişi BM yaptırımlarına 

dayanan bu yaklaşımda, teröristlere ait mal varlıklarının tespit edilip dondurularak ve 

bunlara el konularak caydırıcılık oluşturulması amaçlanmaktadır.  

ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadele politikalarında, 1970’li 

yıllardan itibaren caydırıcı yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. Bu kapsamda 

mal varlıklarını dondurma stratejisinin geçmişi, 1970’li yılların ikinci yarısına 

dayanmaktadır. 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güç Kanunu                    

(The International Emergency Economic Powers Act-IEEPA) ile ABD Devlet 

Başkanı’na; ülkenin ulusal güvenliğinin, dış politikasının veya ekonomisinin,          

ABD dışından kaynaklanan olağandışı veya olağanüstü tehdide maruz kalması 

halinde, tehdide ilişkili işlemleri bloke etme ya da mal varlıklarını dondurma yetkisi 

verilmiştir. 244  1977 tarihli Yasa, caydırıcı yaklaşımın erken dönemdeki yasal 

dayanağını oluşturmuştur.245 

Öte yandan 1990 tarihli Anti-Terör Yasası (Anti-Terrorism Act-ATA) ile 

ABD sınırları içerisinde terörizmle ilişkili suçların işlenmesi için materyal destek 

sağlamanın yasal olmadığı düzenlenmiştir. Materyal desteğin, terör örgütüne para, 

finansal hizmet, konaklama ve eğitim imkânını içerdiği belirtilmiştir. 1994 tarihli 

“Şiddet Suçu Kontrolü ve Kolluk Güçleri Yasası”nda düzenlenen 2339A maddesi ile 

bir terörist eylemi finanse etmekte kullanılacağını bilerek bir kişiye materyal destek 
                                                           
244 The International Emergency Economic Powers Act, http://www.treasury.gov/resource-center/sanc 
tions/Documents/ieepa.pdf, (06.06.2016). 
245 Jeanne K. GIRALDO ve Harold A. TRINKUNAS, “Terrorist Financing: Explaining Governmet 
Responses”, Jeanne K. GIRALDO ve Harold A. TRINKUNAS (ed.), Terrorism Financing And 
State Responses, Stanford University Press, ABD, 2007a, içinde, s.282-296, s.283. 
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ya da kaynak246 sağlamanın suç olduğu düzenlenmiştir. 1996 tarihli “Anti-Terörizm 

ve Etkili Ölüm Cezası Yasası”nda düzenlenen 2339B maddesiyle ise ABD sınırları 

içerisinde ya da ABD’nin yargı yetkisine tabi kişilerin bilerek yabancı bir terör 

örgütüne materyal destek ya da kaynak sağlaması veya buna çaba göstermesi suç 

olarak düzenlenmiştir. 247 2339A maddesinde, finansı “bilerek” sağlama suç 

kapsamına alınırken bilmeden finansman sağlama suç olarak değerlendirilmemiştir. 

2339B maddesinde ise daha geniş bir tanım tercih edildiği görülmektedir. 

11 Eylül saldırıları sonrasında değişen güvenlik konsepti, ABD’nin 

terörizmin finansmanıyla mücadele politikasını da etkilemiştir. Başta güvenlik 

bürokrasisi olmak üzere kamuoyunda, terörizmin finansmanı suçuyla ilgili 

farkındalığın arttırılması ve terörün finanse edilmesinin caydırıcı hale getirilmesi 

suretiyle terör örgütlerinin daha riskli, maliyetli ve zaman alıcı finansman 

yöntemlerini tercih etmelerinin sağlanması; nihai olarak ise terör eylemlerinin 

engellenmesi düşüncesi hâkim olmuştur. 248  Bununla birlikte 11 Eylül sonrası 

ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadele bağlamında ilk refleksi, mal 

varlıklarının dondurulması stratejisini sürdürmek olmuştur. 

11 Eylül sonrasında ABD’nin yürürlüğe koyduğu iki düzenleme öne 

çıkmaktadır. Bunlardan biri, Patriot (Vatanserverlik) Yasası olarak da bilinen         

2001 tarihli “Terörizmi Engellemek ve Durdurmak İçin Gereken Uygun Araçları 

Sağlayarak ABD’yi Birleştirme ve Güçlendirme Yasası”; diğeri ise 2001 tarihli 

“13224 Sayılı Terörist Eylemleri İşleyen, İşlemekle Tehdit Eden ve Destekleyen 

Kişilerin Mülkiyetlerinin Durdurulması ve İşlemlerin Engellenmesi Emri”dir. 

Dönemin ABD Devlet Başkanı Bush, 13224 sayılı Başkanlık Emri’ni ilan 

ettiği gün yaptığı açıklamada, “küresel terör ağının finansal yapısına ilk darbenin 

vurulduğu, her kaynağın, her diplomasi ve istihbarat aracının, her türlü hukuksal 

yaptırımın ve her finansal etkinin terörizme karşı açılan savaşta kullanılacağı, 

teröristlerin aç ve parasız bırakılması, onların birbirlerine düşürülmesi, saklandıkları 
                                                           
246 Söz konusu maddede materyal destek ya da kaynaktan kastın, para, parasal araç ya da finansal 
menkul kıymetler, finansal hizmetler, konaklama, eğitim, uzman desteği, güvenli ev, sahte kimlik 
veya belge, iletişim araçları, tesis, silah, öldürücü maddeler, patlayıcı, personel, ulaşım imkanlarını 
içeren maddi ya da manevi bir mal ya da hizmet olduğu belirtilmiştir. 
247 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B, (15.05.2016). 
248 GIRALDO ve TRINKUNAS, 2007a, s.293. 
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emin yerlerden çıkartılıp adalete teslim etmek için gereken her şeyin yapılacağı”249 

hususlarını ifade ederek ABD’nin, 11 Eylül sonrası terörizmin finansmanıyla 

mücadele politikasının çerçevesini açıkça ortaya koymuştur.  

Patriot Yasası ile ABD tarihinde ilk kez terörizmin finansmanıyla mücadele 

müstakil bir suç olarak yasal mevzuata kavuşturulmuştur. Ayrıca 13224 sayılı 

Başkanlık Emri ile 27 şahıs ve kuruluşun250 mal varlıkları terörizm bağlantısından 

dolayı bloke edilmiştir. Yabancı Mal Varlığı Kontrol Ofisi (Office of Foreign Assets 

Control-OFAC) ile Mali Suçları Engelleme Ağı (Financial Crimes Enforcement 

Network-FINCEN)’na teröristlerin, terör örgütlerinin, terör örgütleriyle bağlantılı 

şahısların varlıklarını dondurma ve yapılan finansal işlemleri kontrol yetkisi 251 

verilmiştir. 

Benzer şekilde İngiltere de 2010 tarihli Terörist Varlıkları Dondurma Yasası 

ve 2011 tarihli El-Kaide (Varlık Dondurma) Tüzüğü kapsamında “Dondurma 

Stratejisi”ni benimseyen ülkelerdendir. 

B. Önleyici Yaklaşım 

Terörizmin finansmanıyla mücadelede öne çıkan ikinci yaklaşım ise, 

finansmana ulaşmanın, finansmanın kullanımının ve nihai olarak terör eylemlerinin 

engellenmesine imkân verecek “Paranın Takip Edilmesi Stratejisi”dir.                    

Strateji temel olarak, terör örgütlerinin finansman yapısı hakkında istihbarat toplama, 

analiz etme ve etkisizleştirmeye odaklanmaktadır. Bunun yolu da finansal 

hareketliliğin izlenmesidir. Bu noktada terör örgütlerinin elde ettiği ve kullandığı 

finansmanın geride bıraktığı iz, istihbari açıdan nitelikli bilgidir.252  

Diğer taraftan paranın takibi stratejisi ile ulaşılmak istenen nihai hedef, 

finansman kaynağının tespitinden ziyade, finansmanı kullanan ara aktörlerin,                 

                                                           
249 ABD Dışişleri Bakanlığı, “President Freezes Terrorists’ Assets”, (24.01.2001), http://2001-2009. 
state.gov/s/ct/rls/rm/2001/5041.htm, (15.05.2016). 
250 Söz konusu kişi ve kuruluşların yer aldığı liste zaman zaman güncellenmektedir. Liste için Bknz. 
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/terror.pdf. 
251 Bu çerçevede OFAC tarafından “Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler 
(SDNs) Listesi” yayımlanmaktadır. 
252 Oldrich BURES, “Ten Years of EU’s Fight Against Terrorist Financing: A Critical Assessment”, 
Intelligence and National Security, Cilt 30, Sayı 2-3, 2015, s.208. 
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son aktörün ve aradaki ağın deşifre edilerek finansman mekanizmasının akamete 

uğratılmasıdır. 253  Sadece fon kaynaklarının tespitine odaklanmaktan ziyade,            

fonun son kullanıcısına yönelik araştırma yapılabilmesi için terör örgütü içinde             

fon toplama, biriktirme ve aktarma mekanizmalarının ortaya konulması gereklidir.254  

Önleyici yaklaşımın ardında, 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren pilotlara 

yapılan para transferinin, saldırıların öncü göstergesi olduğu görüşü yer almaktadır. 

Finansal istihbaratın takibindeki başarısızlık; 11 Eylül sonrasında ABD’deki 

istihbarat yapılanmasında ciddi değişiklikleri beraberinde getirmiştir. 11 Eylül 

saldırılarını araştırmak üzere yeni üniteler faaliyete geçirilmiştir. Örneğin Federal 

Soruşturma Bürosu (FBI), saldırılardan birkaç gün sonra saldırıların finansal 

analizinin yapılması ve olası bir ikinci saldırı için El-Kaide’nin finansman 

mekanizmasının ortaya konulması amacıyla “Mali İzleme Grubu (Financial Review 

Group-FRG)”nu faaliyete geçirmiştir. Bu yapılanma, daha sonra                      

“Terörizmin Finansmanı Operasyonları Bölümü (Terrorism Financing Operations 

Section-TFOS)” adını alarak terörizmin finansmanını izlemeyi, sona erdirmeyi, 

terörist hücreler ve potansiyel eylemler hakkında bilgi elde etmeyi amaçlamıştır.255 

Ayrıca 28 Haziran 2010 tarihinde ABD, AB ile Terörizm Finansmanı            

Takip Programı (Terrorist Financing Tracking Programme-TFTP) kapsamında              

AB vatandaşlarının Uluslararası Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kurumu 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-

SWIFT)    tarafından     muhafaza     edilen   banka bilgilerine erişimine izin veren 

anlaşmayı imzalamıştır. Böylece ABD, AB vatandaşlarının Avrupa bankalarındaki 

isim, adres ve uluslararası havale detayları gibi bilgilerine TFTP ile erişim sağlama 

hakkına kavuşmuştur. 256  TFTP kapsamında 2010 yılından beri ABD’ye                  

16.700 istihbari bilgi aktarımı yapılmıştır.257 

                                                           
253 FATF, 2015, s.12. 
254 FATF, 2015, s.44. 
255 National Commission On Terrorist Attacks Upon The United States, s.41. 
256 Kristin ARCHICK, “US-EU Cooperation Against Terrorism”, Current Politics and Economics of 
Europe, Cilt 22, Sayı 3, 2011, s.520. 
257 Marco FUNK ve Florian TRAUNER, “Transatlantic Counter-terrorism Cooperation”, European 
Union Institute for Security Studies, 2016, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_15_-_cou 
nter_terrorism.pdf, s.1. 
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Önleyici yaklaşımın ABD örneği üzerinden pratikteki kullanımı 

incelendiğinde; terörizmin finansmanıyla mücadele çalışmalarının 9/11 Komisyonu 

Raporu’nun yayımlandığı 2004 yılına dek mal varlığının dondurulması stratejisi 

eksenli yürütüldüğü; rapor sonrasında ise para hareketliliğinin, istihbari bir kaynak 

olarak değerlendirilerek paranın takibi stratejisine ağırlık verildiği belirtilebilir.  

Bush yönetiminin ilk aşamada 13224 sayılı Emir ile ilk stratejiye ağırlık vermesi, 

daha sonra istihbarat kuruluşlarının da talebiyle paranın takip edilmesi stratejisini 

izlemeye başlaması bu yönelimin göstergesidir.258 Örneğin 2006 yılında New York 

Times Gazetesi’nde; “Bali eylemini planlayan zanlıların SWIFT işlemleri izlenerek 

tutuklandığı” şeklinde yer alan haber, bahse konu stratejiye yönelimin somut bir 

göstergesidir.259 

ABD’deki eğilimin benzerinin, Birleşik Krallık’ta da söz konusu olduğu 

görülmektedir. Nitekim 2006 yılında “Bir grup Birleşik Krallık vatandaşının, sıvı 

patlayıcılarla İngiltere’den ABD ve Kanada’ya sefer yapan 10 yolcu uçağına yönelik 

eylem planlamasının, kritik bir finansal istihbarat bilgisi ile önlendiği” 260  haberi      

açık kaynaklara yansımıştır. Bu çerçevede ABD ve İngiltere örnekleri, paranın       

takip edilmesi üzerinden operatif sonuçlarla terör eylemlerinin önlenebildiğini ve 

faillerin yakalanabildiğini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. 

C. Devletlerin Tercihi Etkileyen Faktörler 

ABD’nin mal varlıklarının dondurulması stratejisinden, paranın takip 

edilmesi stratejisine yöneliminin gerekçelerini inceleyen Clunan (2005); finansal 

düzenlemeler, kara para aklama ile mücadele vb. alanlarda faaliyet gösteren 

kurumlarla hükümetlerin genelde mal varlıklarının dondurulmasına yönelik stratejiyi 

tercih ettiğini, istihbarat topluluğunun ise paranın takip edilmesinden yana olduğunu 

belirtmektedir.261 Bunda mal varlıklarının dondurulması yaklaşımının, paranın takip 

edilmesinden daha hızlı sonuç vermesi düşüncesinin etkili olduğu söylenebilir.  

                                                           
258 CLUNAN, 2007, s.278. 
259 CLUNAN, 2007, s.279. 
260 Matthew LEVITT, “Follow the Money: Leveraging Financial Intelligence to Combat Transnational 
Threats”, Georgetown Journal of International Affairs, Cilt 12, Sayı 1, 2011, s.34. 
261 CLUNAN, 2007, s.276-277. 
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Diğer taraftan mal varlığının dondurulması stratejisi, kamuoyundaki 

görünürlüğü fazla olduğu ve ölçülebilir somut sonuçlara neden olduğu için siyasiler 

tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bu stratejinin ortaya koyduğu sonuçların, 

terörizmle mücadele eden birimlerin başarısı olarak yansıtılması da nispeten kolay 

olmaktadır. Diğer taraftan paranın izlenmesi stratejisi, daha ziyade istihbarat 

teşkilatları tarafından tercih edilmekte ve istihbari düzeyde belli bir yetkinlik 

gerektirmektedir.262 

Sonuç olarak finansal işlemler, diğer kaynaklardan elde edilmesi mümkün 

olmayan kaydadeğer istihbari bilgi sunabilir. Bu sebeple terör örgütlerinin fon elde 

etmeleri ve kullanmaları sürecinden istihbari bilgi temin etme yaklaşımının              

son yıllarda yaygınlaşması 263 , terörizmin finansmanıyla mücadele eden yapıların 

dikkate alması gereken bir yönelimdir. 

 III. TERÖRİZMİN FİNANSMANINI ÖNLEME YÖNTEMLERİ 

21. yüzyılda terörizm sorununa terörizm literatürünün önerdiği çözüm, ulusal 

düzeyde terörizmle mücadelenin askeri, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel, teknolojik 

vb. alanları içeren çok boyutlu bir program (Grand Strategy) dâhilinde 

yürütülmesidir. Uluslararası düzeyde ise işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi 

gerekliliği ileri sürülmektedir. Temelde sorun teşhis edilmiş olmakla birlikte              

tedavi süreci; ulusal düzeyde eş zamanlı ve kapsamlı mücadelenin güçlüğü ile       

ulus devletlerin soruna çözebilecek tek bir reçeteyle karşı karşıya bulunmamaları, 

uluslararası düzeyde ise aktörlerin terörizm tehdidi algılamalarındaki farklılıklar ve 

terörizmle mücadelenin maliyetine katlanmaktan kaçınmaları sebebiyle etkin 

işleyememektedir. 

Soğuk Savaş sonrasında terör örgütlerinin ağırlıkla yasa dışı faaliyetlerden 

elde ettikleri gelirle mevcudiyetlerini sürdürmeleri ve eylem kapasitelerini 

korumaları ile açığa çıkan terörizmin finansmanıyla mücadelenin önemi, 11 Eylül 

2001 tarihli terör eylemleriyle uluslararası gündemin önemli bir başlığı haline 
                                                           
262 Anne CLUNAN, “U.S. and International Responses to Terrorist Financing”, Strategic Insight, 
Cilt 6, Sayı 1, 2005, s.10-11. 
263 United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Tackling The Financing 
of Terrorism, CTITF Eorking Group Report, 2009, http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/ctitf_fi 
nancing_eng_final.pdf, s.3. 
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gelmiştir. Nitekim 11 Eylül sonrası terörizm literatüründe; El-Kaide’nin nasıl 

finansman sağladığı ve bunun nasıl önlenebileceği gibi iki soruya yanıt arayan 

akademik çalışmaların sayısında da artış olmuştur.264 

11 Eylül öncesinde de ulusal ve uluslararası düzeyde terörizmin 

finansmanıyla mücadele çabaları bulunmakla birlikte; terörizm sorununun henüz 

küreselleşmemesi ve finansmanın izini sürme güçlüğü, ulus devletlerin finansmanla 

mücadeleye öncelik vermelerini, 11 Eylül sonrasına bırakmalarında etkili olmuştur. 

Örneğin 1995 yılında ABD’de, Ulusal Güvenlik Konseyi, CIA (Central Intelligence 

Agency-Merkezi İstihbarat Teşkilatı)’i El-Kaide’nin finansmanını izlemekle 

görevlendirmesine rağmen CIA, bu görevi “çok zor” olduğu gerekçesiyle yerine 

getirmemiştir.265 

Günümüzde terörizmin finansmanıyla uluslararası düzeyde mücadele etmenin 

güçlüğü, öncelikle tanımı üzerinde uzlaşı bulunmayan bir kavramın, alt bileşeni ile 

mücadele etmenin zorluğundan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan terörizmin 

finansmanıyla mücadele, her devleti, diğer devletlerin katlanmasını beklediği yeni bir 

maliyet kalemi ile karşı karşıya bırakmaktadır.266 Örneğin terörizmin finansmanı ile 

mücadeleyi uluslararası boyutta bir kamu malı olarak düşündüğümüzde,                

ulus devletlerin mücadeleye katılmadan mücadeleden faydalanma şeklinde                

ifade edilebilecek bir bedavacılık (free-rider) tutumu sergileme eğiliminde oldukları 

söylenebilir. Bu durumun, iktisadi açıdan kamu mallarının bedavacılık sorunundan 

ötürü piyasa başarısızlığı olarak adlandırılmasına benzer şekilde, terörizmin 

finansmanıyla mücadele çalışmalarının da başarısız olmasının ardındaki en önemli 

etkenlerden olduğu söylenebilir. 

Tüm zorluklarına rağmen, 11 Eylül terör eylemleri akabinde ulusal ve 

uluslararası ölçekte hızlanan, günümüzde ise özellikle her büyük ölçekli terör eylemi 

sonrasında ve son dönemde DEAŞ kaynaklı eylem tehdidinin artmasıyla ulusal ve 

uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul eden terörizmin finansmanıyla 

                                                           
264 JONSSON ve CORNELL, 2007, s.69. 
265 GIRALDO ve TRINKUNAS, 2007b, s.284. 
266 Anne E.CLUNAN, “U.S. and International Responses to Terrorist Financing”, Jeanne K. 
GIRALDO ve Harold A. TRINKUNAS (ed.), Terrorism Financing And State Responses, Stanford 
University Press, ABD, 2007, içinde, s.260-281, s.262. 
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mücadele çalışmalarının üç boyutta yürütüldüğü görülmektedir. İlk boyutu,                

terör örgütlerinin finansmanını önlemeye yönelik yasal düzenlemeleri içeren hukuki 

mücadele, ikinci boyutu finansal kuruluşların geliştirdiği mali tedbirleri içeren 

finansal mücadele, üçüncü boyutu ise operasyonel mücadele oluşturmaktadır. 

A. Hukuki Mücadele Boyutu 

Terörizmin finansmanıyla mücadelenin ilk boyutunu, uluslararası alanda 

geliştirilen önleyici ve caydırıcı nitelikteki hukuk kuralları oluşturmaktadır.                  

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürürlüğe konulan hukuki 

düzenlemeler, mücadele sürecinin önemli bir enstrümanı niteliğindedir. 1960’lı 

yıllardan itibaren BM’nin öncelikle terörizmin, akabinde zımnen terörizmin 

finansmanının, nihayetinde ise açıkça terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 

hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiği görülmektedir.                 

BM’nin uluslararası terörizme ilgisi, II. Dünya Savaşı öncesi döneme dek 

uzanmaktadır. Romanya’nın 1926 yılında Milletler Cemiyeti’ne sunduğu 

“Terörizmin Bastırılmasının Evrenselleştirmesi İçin Uluslararası Sözleşme” önerisi, 

9 Ekim 1934’te dönemin Yugoslavya Kralı Aleksander ve Fransa Dışişleri Bakanı 

Louis Barthou’nun Marsilya’da bir Hırvat milliyetçisi tarafından gerçekleştirilen 

suikaste kurban gitmeleri üzerine dikkate alınmıştır. 267  Bu kapsamda hazırlanan 

“Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme” taslağı, 

Kasım 1937’de hükümetler arası konferansa sunulmuştur.268 

Söz konusu Sözleşme, üzerinde mutabık kalınmış bir terör tanımı 

içermemektedir. Bununla birlikte 1. maddesinde devletlerin, “bir başka devlete karşı 

yöneltilen terörist faaliyetleri teşvik etmekten kaçınma ve bu tür faaliyetleri önleme” 

konusundaki yükümlülüğüne vurgu yapması bakımından konumuz itibarıyla            

                                                           
267 Murat SARAÇLI, “Uluslararası Hukukta Terörizm”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,        
Cilt 11, Sayı 1-2, 2007, s.1052. 
268 Sözleşme’nin en az üç devlet tarafından onaylandıktan sonra 90 gün içinde yürürlüğe girmesi 
öngörülmüştür. Ancak 23 devlet (Arnavutluk, Arjantin, Belçika, Hindistan, Bulgaristan, Dominik, 
Mısır, Ekvator, İspanya, Estonya, Fransa, Yunanistan, Haiti, Monako, Norveç, Hollanda, Peru, 
Romanya, Çekoslovakya, Türkiye, SSCB, Venezuela, Yugoslavya) tarafından imzalanmış olmasına 
rağmen, yalnızca Hindistan tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmemiştir. Bknz. League of 
Nations, “Convention For The Prevention And Punishment Of Terrorism”, http://dl.wdl.org/11579/ser 
vice/11579. pdf, (09.11.2015). 
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önem taşımaktadır. Keza her ne kadar yürürlüğe girememiş olsa da                  

Milletler Cemiyeti’nin bu girişiminin, 1945 yılında kurulan BM’ye sonraki adımlar 

için bir model teşkil ettiği söylenebilir. 

Tablo-3: Birleşmiş Milletler’in Terörizmle İlgili Sözleşme ve Protokolleri 

Tarih  Sözleşme/Protokol 
1963 Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme   

1970 Uçakların Yasadışı Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi 

1971 Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanunsuz Hareketlerin Önlenmesi Sözleşmesi 

1973 Diplomatik Ajanlar Dâhil Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi 

1979 Rehin Alma Olaylarına Karşı Uluslararası Sözleşme 

1980 Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme 

1988 Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesine 
Ek Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Yasadışı Şiddet 
Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü 

1988 Denizcilik Seyrüsefer Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi 
Sözleşmesi 

1988 Kıta Sahanlığı Üzerinde Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı 
Kanunsuz Eylemlerin Önlenmesi Protokolü 

1991 Plastik Patlayıcıların Tespit Edilmesi Amacıyla İşaretlenmesi Hakkında Sözleşme 

1997 Terörist Bombalamaların Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 

1999 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 

2005 Nükleer Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi 

Öte yandan BM’nin terörizme ilgisi, 1960 ve 1970’li yıllarda uçak kaçırma ve 

uçak düşürme eylemlerinin yoğunlaşmasıyla artmıştır. 1972 yılında Münih 

Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuların öldürülmesi, terörizmin -tam da teröristlerce 

hedeflendiği gibi- dünya kamuoyunun gündeminde yer edinmesini sağlamıştır.            

Bu çerçevede BM, 1963 yılından beri, ikisi269 11 Eylül’den sonra yürürlüğe girmiş 

olmakla birlikte, terörizmle ilgili 13 adet sözleşme/protokol kabul etmiştir (Tablo-3).                    

Söz konusu düzenlemelerde belirli fiiller suç olarak kabul edilmiştir.           

Bu kapsamda terörizmle sektör bazlı mücadelenin esas alındığı belirtilebilir. BM’nin 

                                                           
269 Söz konusu sözleşmeler, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 
(1999) ve Nükleer Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi (2005)’dir. 
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böyle bir yöntemi izlemesinde, devletlerin üzerinde mutabık kalınmış bir terörizm 

tanımına sahip olamamaları etkili olmuştur.270 

Diğer taraftan, BM Genel Kurul ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının da 

terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatının gelişimine önemli katkılar sunduğu 

görülmektedir. 

1. BM Genel Kurul Kararları 

1972 yılının Mayıs ayında Japon Kızıl Ordusu’nun İsrail’in Lod havaalanına 

düzenlediği terör eylemi ile aynı yılın Ekim ayında Münih Olimpiyatları’nda      

İsrailli sporculara yönelik terör eylemi neticesinde, dönemin BM Genel Sekreterliği 

görevini yürüten Kurt Waldheim, uluslararası terörizmin Genel Kurul’un gündemine 

alınmasını teklif etmiştir. Böylece uluslararası terörizm, BM’nin gündeminde                 

yer bulmaya başlamıştır.271 

Terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların da 

öncelikle Genel Kurul’un gündeminde yer bulduğu görülmektedir. Her ne kadar 

“terörizmin finansmanı” ifadesi, BM Genel Kurul tutanaklarında nispeten yakın 

tarihlerde kullanılmaya başlanmış olsa da BM’nin, 24 Ekim 1970 tarih ve 2625 sayılı 

Genel Kurul Kararı’nın ekindeki “Devletler Arasında Birleşmiş Milletler Şartı’na 

Uygun Şekilde Dostane İlişkiler Kurma ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası 

Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri”de 272  ilk kez devletlerin sorumluluğuna dikkat 

çekilmiştir. Kararda özetle, devletlerin, diğer bir devletteki bir iç savaşı veya terörist 

hareketi örgütlemekten kaçınma görevi olduğu, terör örgütlerine finansman 

sağlanmaması gerektiği vurgulanarak ulus devletlere aslında devlet destekli 

terörizmden kaçınmaları uyarında bulunulmuştur. Bu kapsamda 2625 sayılı kararın, 

BM Genel Kurulu’nun, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarının 

bir miladı olduğu söylenebilir. Nitekim BM Güvenlik Konseyi tarafından muhtelif 

                                                           
270 CLUNAN, 2007, s.263. 
271 Bernhard BLUMENAU, “The United Nations And West Germany’s Efforts Against International 
Terrorism in the 1970s”, Jussi M. HANHİMÄKİ ve Bernhard BLUMENAU, An International 
History of Terrorism: Western and Non-Western Experiences, Routledge, 2013, içinde ss.66-85, 
s.71.  
272 BM, Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Co-
Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations, http://www.un-
documents.net/a25r2625.htm, (06.11.2015). 



91 
 

tarihlerde alınan ve terörizmin finansmanıyla mücadele hususunu da içeren kararların          

giriş bölümlerinde, 2625 sayılı karara atıf yapılması söz konusu tespiti teyit edici 

niteliktedir. 

Öte yandan BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1985 tarih ve 40/61 sayılı 

kararında273, devletlere yürürlükteki sözleşmelere taraf olmaları ve terör eylemlerine 

katılma, yardımcı olma ve eylemi organize etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştır. 

Kararda doğrudan terörizmin finansmanı ifadesine yer verilmese de kararın, zımnen 

finansmanı da içerecek şekilde kaleme alındığı görülmektedir.  

BM Genel Kurul kararlarında terörizmin finansmanı hususunda, 2625 ve 

40/61 sayılı kararlarda olduğu gibi dolaylı atıflar bulunmakla birlikte, doğrudan 

atıflara 1990’lı yılların ortalarından itibaren rastlanılmaktadır. BM Genel Kurulu’nun 

9 Aralık 1994 tarih ve 49/60 sayılı kararı, 17 Aralık 1996 tarih ve 51/210 sayılı 

kararı, 15 Aralık 1997 tarih ve 52/165 sayılı kararı ve 8 Aralık 1998 tarih ve          

53/108 sayılı kararının BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 

Uluslararası Sözleşme’nin hazırlanmasına giden süreçte önemli kilometre taşları 

olduğu söylenebilir. 

BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1994 tarih ve 49/60 sayılı kararının eki olan 

“Uluslararası Terörizmin Yok Edilmesine Yönelik Tedbirler Bildirisi”nin 274           

giriş bölümünde devletlere; terörizmle yakından bağlantılı suçlarla (uyuşturucu 

kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti, kara para aklama, nükleer ve diğer potansiyel 

ölümcül malzeme kaçakçılığı) mücadelede, yakın işbirliği içinde olmaları çağrısı 

yapılmıştır. Bildiride ayrıca, “devletlerin terörist faaliyetlerin organize edilmesi, 

kışkırtılması, kolaylaştırılması, finanse edilmesi, teşvik edilmesi ve söz konusu 

faaliyetlere göz yumulmasından kaçınması” gerektiği belirtilmiştir. 49/60 sayılı 

                                                           
273 BM, Measures to prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or 
jeopardizes fundamental freedoms and study of the underlying causes of those forms of terrorism and 
acts of violence which lie in misery, frustration, grievance and despair and which cause some people 
to sacrifice human lives, including their own, in an attempt to effect radical changes”, 
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r061. htm, (06.11.2015). 
274 BM, Measures to eliminate international terrorism, http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r 
060.htm, (04.11.2015). 
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karar, “terörist faaliyetlerin finanse edilmesi” hususunun ilk kez bir BM Genel Kurul 

kararında yer alması bakımından önem taşımaktadır.275 

BM Genel Kurulu’nun 17 Aralık 1996 tarih ve 51/210 sayılı kararında276, 

devletlere; toplumsal, kültürel ve hayır amaçlı olanlar da dâhil olmak üzere, dernek, 

grup veya teşkilatların, teröristler tarafından, etkinliklerini gizlemek maksadıyla 

kötüye kullanılmasının araştırılması çağrısında bulunulmuştur. Ayrıca devletler; 

uygun iç düzenlemelerle, silâh kaçakçılığı, uyuşturucu trafiği ve haraç toplama 

faaliyetlerinde bulunan örgütlerin finansmanını önlemek için tedbir almaya davet 

edilmiştir. Bu kararın özünde, terör örgütlerinin kar amacı gütmeyen sivil toplum 

örgütlerinden finansman teminini önleme düşüncesi bulunmaktadır. Diğer taraftan 

yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye yönelik vurgunun 1990’lı yılların ortasında 

yapılmış olması, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde artan yasa dışı 

faaliyetlerden gelir elde etme eğiliminin de bir başka göstergesidir. 

Ayrıca kararda, öncelikle terörist bombalamaların, daha sonra da nükleer 

terörizm faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla iki uluslararası sözleşme hazırlamak ve 

nihayetinde de uluslararası terörizmle ilgili mevcut sözleşmelerden oluşan hukuki 

zemini daha da geliştirme yöntemlerine eğilmek amacıyla bir “Terörizm Ad Hoc 

Komitesi” kurulması kararlaştırılmıştır.  

Kararın “1994 tarihli Uluslararası Terörizmin Yok Edilmesine Yönelik 

Tedbirler Bildirisine Ek Bildiri” başlıklı ekinde ise tıpkı terörizm gibi, terörist 

eylemleri bilerek finanse etme, planlama ve teşvik etmenin de BM’nin amaç ve 

ilkelerine aykırı olduğu ifade edilmiştir. 

BM Genel Kurulu’nun 15 Aralık 1997 tarih ve 52/165 sayılı kararında,277              

devletlerin terörist faaliyetlere finansal destek, teşvik, eğitim imkânı sunma veya 

diğer destekleyici faaliyetlerden kaçınmaları gerektiği çağrısının yinelendiği 

                                                           
275 Haydar ÇAKMAK ve Gökhan ÇAPAR, “Terörizmin Finansmanına Karşı Küresel Mücadelede 
Birleşmiş Milletler ve G-8’in Faaliyetleri”, Haydar ÇAKMAK ve Taner ALTUNOK, Terörizmin 
Finansmanı ve Ekonomisi, Barış Platin Kitabevi, Ankara, 2009, içinde s.171-214, s.176. 
276  BM, Measures to eliminate international terrorism, http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51 
r210.htm, (04.11.2015). 
277  BM, Measures to eliminate international terrorism, http://www.un.org/ga/documents/gares52/ 
res52165.htm, (04.11.2015). 
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görülmektedir. BM Genel Kurulu’nun 8 Aralık 1998 tarih ve 53/108 sayılı kararında 

ise 278  51/210 sayılı karar gereğince kurulan Terörizm Ad Hoc Komitesi’ne, 

terörizmin finansmanın önlenmesi amacıyla bir taslak sözleşme hazırlama görevi 

verilmiştir. Söz konusu Komite’nin çalışmaları neticesinde hazırlanan                       

“BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme”,          

BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1999 tarih ve 54/109 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

1990’lı yıllarda alınan BM Genel Kurul kararları çerçevesinde, terörizmin 

finansmanında devlet destekleri, yasa dışı faaliyetler ve kar amacı gütmeyen sivil 

toplum örgütleri üzerinden elde edilen gelirleri önlemeye yönelik çağrıların ağırlık 

kazandığı belirtilebilir. Diğer taraftan bu dönemde BM’nin yaklaşımı, soruna 

uluslararası çözüm bulmaktan ziyade, ulus devletlerin sorumluluğuna dikkat çekme 

ekseninde şekillenmiştir. 1990’lı yılların sonuna doğru bu yaklaşımın terörizmin 

finansmanın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşme hazırlıklarıyla bir ölçüde 

değiştiği görülmektedir. 

2. BM Güvenlik Konseyi Kararları 

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası güvenliği ilgilendiren konularda 

aldığı kararlarla terörizmin finansmanının önlenmesi de katkı sağlamaktadır.       

BMGK tarafından alınan kararlar, BM Şartı’nın mütemmim cüzü niteliğinde olup 

BM üyesi tüm ülkeler için bağlayıcıdır. Bu çerçevede aşağıda 11 Eylül öncesi ve 

sonrası dönemde terörizmin finansmanıyla mücadele bağlamında öne çıkan        

BMGK kararları incelenmiştir. 

2.1. 11 Eylül Öncesi Alınan BMGK Kararları 

BMGK’nın 11 Eylül öncesinde, özellikle 1990’lı yıllarda aldığı kararların 

çoğunlukla spesifik olaylar akabinde yürürlüğe konulduğu görülmektedir.           

Örneğin, Lockerbie faciası üzerine BMGK’nın Libya’ya yönelik aldığı 31 Mart 1992 

tarih ve 748 sayılı kararda 279 , devletlerin terörizme yönelik her türlü destekten 

kaçınması yükümlülüğü hatırlatılmıştır. Kararda, Libya’ya terörist gruplara yaptığı 

                                                           
278 BM, Measures to eliminate international terrorism, http://www.treasury.gov/resource-center/sanc 
tions/Terrorism-Proliferation-Narcotics/Docu ments/A-RES-53-108.pdf, (10.11.2015). 
279 BM, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. asp?symbol=S/RES/748(1992), (09.11.2015). 
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yardımı kesme çağrısında bulunulmuştur. Etiyopya’da bulunan Mısır Devlet 

Başkanı’nın suikaste uğraması üzerine alınan 31 Ocak 1996 tarih ve 1044 sayılı 

kararda 280 , Sudan hükümetinden teröristlere yardım ve desteği bırakması 

istenilmiştir. Benzer şekilde BMGK’nın Taliban’a yönelik 8 Aralık 1998 tarih ve 

1214 sayılı kararda 281 , Afganistan’da üretilen uyuşturucu madde gelirinin terör 

örgütlerinin eline geçmesinin endişe verici olduğu vurgulanmıştır.  Görüldüğü gibi 

sansasyonel terör eylemleri, uluslararası kamuoyunda finansmanla mücadele 

edilmesi gibi bir refleks oluşturmuştur. 

BMGK’nın, “Taliban Kararı” olarak da bilinen 15 Ekim 1999 tarih ve            

1267 sayılı kararının 282  giriş bölümünde, Taliban’ın kontrolündeki bölgelerin 

teröristlerce barınma, eğitim ve eylem planlama amacıyla kullanılması kınanmıştır. 

Taliban’ın 1214 sayılı kararın 13. maddesinin283 gereklerini yerine getirmemesinin, 

uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Böylece BMGK tarafından ilk kez bir terör örgütünün (El-Kaide), uluslararası barış 

ve güvenliğe tehdit oluşturduğu kabul edilmiştir. 

Ayrıca üye devletlerden, Taliban’ın doğrudan veya dolaylı olarak sahip 

olduğu veya kontrol ettiği fon veya mali kaynakların dondurulması talep edilmiştir. 

Son olarak 1267 sayılı kararda, söz konusu yaptırımların uygulanmasını 

gözlemlemek amacıyla “El-Kaide ve Taliban Yaptırımlar Komitesi” kurulmasına 

karar verilmiştir. Söz konusu Komite’nin, terörizme finansal destek veren şahıs ve 

grupların listesini hazırlaması ve BM üyesi devletler tarafından, listedeki 

şahıs/gruplara ait mal ve gelirlere el konulması ve bunlara sağlanacak fonların 

yasaklanması öngörülmüştür.  

Öte yandan 7 Ağustos 1998’de Kenya’nın başkenti Nairobi ve Tanzanya’nın 

başkenti Darüsselam’daki ABD elçilik binalarına gerçekleştirilen eş zamanlı terör 

                                                           
280  BMGK’nın 31 Ocak 1996 tarih ve 1044 sayılı kararı için: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC /GEN/N96/021/72/PDF/N9602172.pdf?OpenElement, (10.11.2015) 
281BMGK’nın 08 Aralık 1998 tarih ve 1214 sayılı kararı için: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UN 
DOC/GEN/N98/387/81/PDF/N9838781.pdf?OpenElement, (09.11.2015). 
282 BMGK’nın 15 Ekim 1999 tarih ve 1267 sayılı kararı için: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UN 
DOC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pdf?OpenElement, (09.11.2015).  
283Söz konusu maddede, Taliban’ın uluslararası teröristler ve örgütlerine eğitim ve sığınak sağlamayı 
bırakması ve tüm Afgan grupların, teröristlerin adalete teslimi için işbirliği içinde gayret göstermeleri 
talep edilmiştir. 
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eylemleri, ABD’nin; devlet-dışı aktörlerin de terörizme destekte önemli rol oynadığı 

argümanını uluslararası kamuoyunun gündemine getirmiştir. 284  Zira söz konusu 

eylemlerle El-Kaide, ABD çıkarlarına yönelik birincil küresel tehdit olarak 

belirmiştir.  

Bu çerçevede 1990’ların sonuna dek, dönemin ruhuna da uygun olarak,  

devlet destekli terörizmle mücadeleyi hedefleyen BMGK’nın, 19 Ekim 1999 tarih ve 

1269 sayılı BMGK kararıyla 285  yaklaşım değişikliğine gittiği; terörizmin 

finansmanıyla mücadeleyi, devlet destekli terörizmle sınırlandırma yaklaşımını terk 

etmeye başladığı belirtilebilir. 

Ayrıca 1269 sayılı BMGK kararında, ilk kez terörizmin finansmanıyla 

mücadele spesifik olarak ele alınmıştır.286 Bu çerçevede üye devletlerden, eylemlerin 

finansmanının engellenmesi talep edilmiştir. Kararda; terör eylemlerini finanse 

edenlerin yakalanması, kovuşturulması veya iade edilmesinin sağlanması da 

öngörülen tedbirler arasında yer almıştır. 

Öte yandan BMGK’nın 19 Aralık 2000 tarih ve 1333 sayılı kararı 287  ve               

28 Ocak 2002 tarih ve 1390 sayılı kararında 288 , Taliban’a yönelik yaptırımların         

yanı sıra, Usame Bin Ladin ve El-Kaide’yi destekleyen tüm kişi ve kuruluşların, 

bütün devletler tarafından tespit edilerek yargılanması çağrısında bulunulmuştur.              

Bu noktada yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşların, Afganistan sınırlarıyla bağlı 

tutulmadığı görülmektedir. Nitekim Clunan (2006), bu kararlarla BMGK’nın 

yaptırım uyguladığı aktörü bir devlet değil, terör örgütü ve ona destek sağlayan 

gerçek ya da tüzel kişiler olarak belirlediğini; dolayısıyla terörizmle mücadelenin 

devlet desteğinin engellenmesinden, terörizmin finansmanının cezalandırılmasına 

evrildiğini belirtmektedir.289 

 

                                                           
284 CLUNAN, 2007, 264. 
285 BM,http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. asp?symbol=S/RES/1269(1999), (10.11.2015). 
286 ÇAKMAK ve ÇAPAR, 2009,  s.178. 
287 BM, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/ vtx/rwmain?docid=3b00f51e14, (09.11.2015). 
288 BM, http://www.refworld.org/docid/3c4e83d 34.html, (09.11.2015). 
289 Anne CLUNAN, “The Fight Against Terrorist Financing”, Political Science Quarterly, Cilt 121, 
Sayı 4, 2006, s.576. 
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2.2. 11 Eylül Sonrası Alınan BMGK Kararları 

BMGK, 11 Eylül tarihli terör saldırılarından bir gün sonra aldığı                         

12 Eylül 2001 tarih ve 1368 sayılı kararında290, 11 Eylül terör saldırıları kınamış; 

bütün devletlere eylemlerin planlayıcıları, failleri ve finansörlerinin yargılanması için 

birlikte çalışma çağrısında bulunmuştur. Ayrıca kararda, söz konusu şahıslara yardım 

ve yataklık eden, onları destekleyenlerin de eylemlerden sorumlu tutulacağı 

vurgulanmıştır. Kararda, saldırıların finansörlerine yapılan vurgu, 11 Eylül sonrası 

dönemde terörizmle mücadelenin finansman merkezli de yürütüleceğinin ipucu 

olarak yorumlanabilir. 

BMGK’nın 28 Eylül 2001 tarih ve 1373 sayılı kararında ise devletlerin, 

terörist eylemin finansmanını ve hazırlığını önlemek ve cezalandırmak amacıyla 

uluslararası işbirliğini tesis etmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla 11 Eylül 

sonrasında terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası düzeyde işbirliği 

beklentisinin, BMGK kararlarına yansıdığı belirtilebilir. 

Ayrıca 1373 sayılı kararda devletlere; terörist eylemlerin finansmanının 

önlemesi ve cezalandırması, vatandaşların terörist eylemler işlemek veya bunların 

terörist eylemler işlemek için kullanılacağı bilerek malî kaynak temininin suç haline 

getirilmesi, terör eylemi gerçekleştiren, eyleme teşebbüs eden, katılan ya da  

kolaylaştıran kişilerin, anapara ve malî varlıklarının dondurulması gibi 

yükümlülükler de getirilmiştir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

gözetmek amacıyla BMGK’nın bütün üyelerinden oluşan bir “Terörizmle Mücadele 

Komitesi” kurulmasına karar verilmiştir.   

Günümüzde de BMGK’nın akıllı yaptırım modeli ekseninde mal varlığının 

dondurulması yaklaşımını sürdürdüğü belirtilebilir. Nitekim son dönemde yükselen 

DEAŞ tehdidi ile birlikte BMGK, 17 Aralık 2015 tarih ve 2253 sayılı kararla üye 

devletlere, DEAŞ-El Kaide Yaptırımları Listesi’nde bulunanlara ait 

finansal varlıkların gecikmeden dondurulması çağrısında bulunmuştur. Ayrıca üye 

ülkelerden, DEAŞ ile ilgisi olduğunu tespit ettikleri isimleri BMGK’nın ilgili 

                                                           
290 BM, http://www.un.org/press/en/2001/SC7 143.doc.htm, (04.11.2015). 
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komitesine bildirmeleri, DEAŞ ve yabancı terörist savaşçıların finansmanının 

cezalandırılmasını sağlayan yasal düzenlemeler yapmaları talep edilmiştir.291 

3. BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası 

Sözleşme 

1999 yılına dek BM bünyesinde hazırlanan sözleşme ve protokollerin, 

terörizm ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yeterince etkili olamamaları, 

BM’yi terörizmin finansmanını engellemeyi hedefleyen uluslararası bir düzenleme 

hazırlamaya yöneltmiştir. Bu kapsamda Terörizm Ad Hoc Komitesi’ne verilen görev 

çerçevesinde 1999 yılında hazırlanan “BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine 

Dair Uluslararası Sözleşme”, 10 Ocak 2000 tarihinde üye devletlerin imzasına 

açılmıştır.  

Sözleşme, 11 Eylül öncesinde devletlerin imzasına açılmış olmakla birlikte,  

8 Eylül 2000’de Botsvana Cumhuriyeti, 7 Mart 2001’de İngiltere, 8 Eylül 2000’de 

Sri Lanka ve 9 Temmuz 2001’de Özbekistan olmak üzere sadece dört ülke tarafından 

imzalanmıştır. Diğer taraftan 11 Eylül terör eylemleri, Sözleşme’nin yürürlüğe 

girmesi bakımından itici bir güç oluşturmuştur. Sözleşme, bu tarihten itibaren               

187 ülke tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.292 1970’li yılların başındaki 

terör eylemlerinin, BM’yi uluslararası terörizmi gündemine almaya sevk etmesi 

örneğinde olduğu gibi, 11 Eylül terör eylemleri de terörizmin finansmanıyla birlikte 

mücadele düşüncesinin pratiğe geçirilmesine neden olmuştur. 

Uluslararası hukukta spesifik olarak terörizmin finansmanı suçunu 

düzenleyen ilk hukuki metin olan Sözleşme’nin giriş bölümünde, terörizmin 

finansmanının uluslararası toplumu kaygılandıran bir sorun olduğu, eylemlerin 

nicelik ve vahametinin teröristlerin mali kaynaklarıyla orantılı olduğu ve mevcut 

düzenlemelerin, münhasıran terörizmin finansmanı konusuna eğilmedikleri şeklinde 

üç temel tespite yer verildiği görülmektedir. Bu noktada Sözleşme, terör eylemlerinin 

niceliğini ve öldürücülüğünün, terör örgütlerinin gelirleri ile doğrudan ilişkili 

olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca spesifik olarak terörizmin finansmanına 
                                                           
291 BM, http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm  
292 Sözleşme’nin onay sürecine ilişkin güncel durum için Bknz.: https://treaties.un.org/Pages/View 
Details.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&lang=en, (10.11.2015). 
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odaklanan hukuki düzenlemelerin bulunmamasının da mücadele sürecini olumsuz 

yönde etkilediği belirtilmiştir. 

 Diğer taraftan Sözleşme’nin giriş bölümünde, BM Genel Kurulu’nun 

yukarıda detaylarına yer verilen 51/210, 52/165 ve 53/108 sayılı kararlarının  

referans gösterildiği görülmektedir.  

 Sözleşme’nin 2. maddesinde, terörizmin finansmanı ayrı bir suç olarak 

düzenlenmektedir. Herhangi bir kişinin, tümüyle veya kısmen, Sözleşmede belirtilen 

eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek, 

doğrudan veya dolaylı yasa dışı bir şekilde ve kasten, fon 293  sağlamakta veya 

toplamakta ise Sözleşme’yi ihlâl edeceği düzenlenmiştir.  

 Sözleşme’de terörizmin finansmanı suçu ile ilgili sorumluluğun, gerçek 

kişilerin yanı sıra tüzel kişileri de kapsadığı belirtilebilir. 294  5. maddede,                 

her devletin, ülkesinde yerleşik veya kendi hukukuna göre kurulmuş bir tüzel 

kişiliğin yönetiminden veya denetiminden sorumlu bir kişinin 2. maddede belirtilen 

bir suçu işlediğinde, o tüzel kişiliğin sorumlu tutulabilmesi için gerekli cezaî, hukuki 

ya da idarî tedbirleri alması gerektiği düzenlenmiştir. 

 Sözleşme’nin 3. maddesinde, suçun tek bir ülke dahilinde işlenmesi, suçun 

failinin bu devletin vatandaşı olması ve bu devletin topraklarında bulunması ve başka 

hiçbir devletin yargı yetkisini tesis edemediği hallerde, Sözleşme’nin 

uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle Sözleşme, birden fazla devleti 

ilgilendiren terörizmin finansmanı konusunda bağlayıcı olacaktır.  

Sözleşme’nin 4. maddesinde, bütün taraf devletlerin Sözleşme kapsamında 

yer alan suçları, kendi ulusal hukuklarında ceza kovuşturmasına tabii tutulacak 

nitelikte suçlar olarak düzenleyerek her bir suçu ağırlığına göre cezalandırmaları 

                                                           
293 Sözleşme’nin 1. maddesinde fonun, “Her ne suretle edinilmiş olursa olsun, maddi ve gayri maddi, 
menkul veya gayrimenkul, her türlü kıymeti ve bu kıymetler üzerindeki bir mülkiyet hakkı veya çıkarı 
kanıtlayan, elektronik veya dijital şekilleri dâhil olmak üzere, her türlü görünüşteki belge ve yasal 
araçları ve bu çerçevede banka kredilerini, seyahat çeklerini, para havalelerini, hisse senetlerini, 
teminatları, tahvilleri, kredi mektuplarını kapsadığı” düzenlenmiştir. Ayrıca 2. maddenin 3. bendinde 
ise Sözleşme kapsamında suç işlemiş sayılmak için, fonun fiilen kullanılması şartının aranmadığı 
belirtilmiştir.  
294  Ülkü Halatçı ULUSOY, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Birleşmiş 
Milletler Akıllı Yaptırımları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014, s.72. 
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gerektiği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla terörizmin finansmanı suçu 

niteliğindeki bir fiil, ancak ceza kanunları kapsamında yaptırıma bağlanabilir.         

Bu noktada Sözleşme, terörizmin finansmanı suçuna ilişkin herhangi bir yaptırım 

kuralı öngörmemiş; taraf devletlere bu konuda yaptırım uygulama yükümlülüğü 

getirmiştir.295 

 Sözleşme’de, devletlere bir takım sorumluluklar getirildiği de görülmektedir. 

Bu kapsamda, 6. maddede, taraf devletlerin suç teşkil eden eylemlerin hiçbir koşulda 

mazur gösterilememesi için gerektiğinde yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere 

gerekli tedbirleri alacağı düzenlenmiştir. 7. Maddede, devletlerin Sözleşme’de 

belirtilen suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli önlemleri alacağı 

belirtilmiştir. 8. maddede ise taraf devletlerin, gerektiğinde müsadere edilebilmeleri 

amacıyla, Sözleşme’de belirtilen suçların işlenmesinde kullanılan veya kullanılması 

için oluşturulan fonların veya bu suçlardan temin edilen kazançların tespiti, 

bulunması, dondurulması, el konulması için iç hukuku uyarınca gerekli tedbirleri 

alacağı düzenlenmiştir. 

 Sözleşme’de belirtilen suçların faili ya da zanlısının yakalanması ve iadesine 

ilişkin düzenlemelere de yer verilmektedir. Bu çerçevede 9. maddede, suçun failinin 

veya fail zanlısının topraklarında bulunabileceğini öğrenen devletin, soruşturulması 

için gerekli önlemleri alması gerektiği düzenlenmiştir. 10. maddede, fail zanlısının 

bulunduğu taraf devletin, zanlıyı iade etmeyecekse, kendi mevzuatında öngörülen 

süreç çerçevesinde cezai takibat başlatma sorumluluğuna dikkat çekilmiştir.           

11. maddede ise Sözleşme’nin aynı zamanda bir iade antlaşması yerine geçeceği 

düzenlenmiştir.   

 Sözleşmeye ilişkin eleştiriler bağlamında Ulusoy (2014), BM Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme de dahil olmak üzere, 

terörizmle ilgili bütün sözleşmelerin, sadece devlet dışı aktörleri kapsadığını 

belirtmektedir. Devlet destekli uluslararası terörizmin, Sözleşme’nin kapsamı dışında 

bırakıldığını, günümüzde pek çok terör örgütünün, varlığını ve etkinliğini devletlerin 

verdiği destekle sürdürürken, devlet destekli terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla 

                                                           
295 ULUSOY, 2014, s.76. 
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yapılmış bir antlaşmanın bulunmamasına dikkat çekmektedir. 296  Bu kapsamda  

zaman zaman terörizmi bir dış politika enstrümanı olarak kullanan devletlerin, kendi 

iradeleriyle bu konuda bağlayıcı bir hukuki düzenlemeye sıcak bakmalarının 

beklenemeyeceği de belirtilebilir.  

4. Avrupa Konseyi Kapsamındaki Hukuki Düzenlemeler 

 Terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatı bakımından Avrupa Konseyi297 

tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler de önem taşımaktadır. Bu çerçevede 

Terörizmin Bastırılmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (1977) 298 ,             

Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve             

El Konulmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Konvansiyonu-

1990)299, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve 

Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova 

Konvansiyonu-2005) 300  ve Terörizmin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi (2005)301’nden oluşan dört sözleşme, Avrupa Konseyi’ne taraf 47 ülke 

bakımından uyulması gereken kurallar niteliğindedir. 

Bunlardan Varşova Konvansiyonu’nda, terörizmin finansmanı kavramının, 

BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’de 

belirtilen fiillerle ilişkilendirildiği görülmektedir. Ayrıca tarafların, terörizmin 

finansmanı için yasal veya yasa dışı şekilde kullanılan veya kullanılmak için tahsis 

edilen malın veya bu suçtan elde edilen gelirin araştırılmasını, dondurulmasını, el 

konulmasını ve müsaderesini temin edecek işbirliğini sağlamaları gerektiği 

                                                           
296 ULUSOY, 2014 , s.73. 
297 Avrupa Konseyi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve 
güçlendirmek; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu 
madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak; Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve 
gelişmesine katkıda bulunmak üzere 1949 yılında kurulmuş olup halihazırda 47 ülke taraftır. 
298European Convention on the Suppression of Terrorism, No: 90, http://www.coe.int/en/web/conventi 
ons/full-list/-/conventions/rms/09000016800771b2  
299 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, No 141, 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141 
300 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds 
from Crime and on the Financing of Terrorism No 198, http://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list/-/conventions/rms/090000168008371f 
301 Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism No 196, http://www.coe.int/en/web/ 
conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371c   
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düzenlenmiştir. Taraf devletlere gerekli yasal ve diğer önlemleri alma zorunluluğu 

getirilmiştir. 

Öte yandan Sözleşme kapsamında, tarafların aklama ve terörün finansmanıyla 

mücadele amacıyla Mali İstihbarat Birimi kurmak için gerekli önlemleri almaları 

gerektiği hükme bağlanmıştır.  

Terörizmin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (2005) ise terör 

suçlarını işlemeyi alenen teşviki, terör amaçlı gruplara eleman teminini ve terör 

eylemlerini işlemek üzere eğitim verilmesini suç haline getirmektedir. Sözleşme’nin 

5. maddesinde bir terör eylemini işlemeye alenen teşvik, terör suçlarını savunarak, 

bir veya birden fazla suçun işlenmesi tehlikesine yol açacak bir mesajın kamuoyuna 

yayılması veya başka bir şekilde erişilebilir hale getirilmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Söz konusu maddenin kapsamında terörizmin finansmanının da 

terör eylemi işlemeye alenen teşvik anlamına gelebileceği akla gelse de Sözleşme’ye 

ilişkin açıklayıcı raporda, Sözleşme’nin böyle bir amacı olmadığı vurgulanmıştır.302 

Terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yürürlüğe konulan hukuki 

tedbirler, uluslararası alanda bir standart oluşturmakla birlikte, hükümetlerin 

denetleme mekanizmaları ve uluslararası işbirliğine yatkınlıkları tedbirlerin 

başarısını doğrudan etkileyecektir. 

B. Finansal Mücadele Boyutu 

Terörizmin finansmanıyla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde         

faaliyet gösteren finansal kuruluşların geliştirdiği önleyici ve caydırıcı tedbirler 

aracılığıyla finansal boyutta da yürütülmektedir. Başta Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development-

OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) olmak üzere uluslararası 

kuruluşlar tarafından uygulamaya konulan ilke ve prosedürler, finansal mücadelenin 

temelini oluşturmaktadır. 

                                                           
302 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, s.7, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000
16800d3811 
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1. FATF Kapsamındaki Düzenlemeler 

1989 yılında G-7 ülkelerinin girişimiyle OECD bünyesinde kurulan           

FATF, kuruluş misyonuyla paralel şekilde, kara paranın aklanmasıyla mücadele 

amacıyla 1990 yılında, sadece uyuşturucu suçlarından elde edilen gelirlerin finansal 

sistem aracılığı ile aklanmasının takibine odaklanan 40 Tavsiye Kararı 

yayımlamıştır. Kararlarda genel olarak ülkelerin yasal sistemlerinin aklama ile 

mücadele açısından güçlendirilmesi, finansal sistemin aklama ile mücadele 

konusundaki rolünün arttırılması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gibi üç alan 

üzerinde durulmuştur.303 Söz konusu tavsiyeler, 1996 yılında revize edilmiştir. 

11 Eylül terör eylemleri sonrasında, terörizmin finansmanının önlenmesi 

konusunun ön plana çıkması üzerine, 29-30/10/2001 tarihlerinde Washington’da 

düzenlenen FATF olağanüstü toplantısında, FATF’ın kara para aklama ile mücadele 

misyonuna, terörizmin finansmanın önlenmesi de eklenmiş ve bu amaçla hazırlanan 

“Terörün Finansmanına ilişkin Sekiz Özel Tavsiye”, 31 Ekim 2001 tarihinde 

yayımlanmıştır (Tablo-4). Bu bağlamda 11 Eylül akabinde terörizmin finansmanıyla 

mücadele çabalarının hukuki düzenlemelerin yanı sıra mali nitelikteki 

düzenlemelerle de hızlandığı belirtilebilir. 

Tablo-4: Terörün Finansmanına İlişkin Sekiz Özel Tavsiye 

Tavsiye Karar İçeriği 

(1) BM belgelerinin derhal 
onaylanması ve yürürlüğe 
konulması 

Her ülke, BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi’ni 
onaylamak ve tam olarak uygulamak için acil tedbir almalıdır. Ülkeler, 
eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin BM 
kararlarını, özellikle 1373 sayılı BMGK kararını derhal uygulamalıdır. 

(2) Terörizmin finansmanı, 
terörist eylemler ve terörist 
örgütlerin suç olarak kabul 
edilmesi 

Her ülke, terörizmin finansmanını, terörist eylemleri ve terörist örgüt 
kurmayı suç olarak kabul etmelidir. Ülkeler, bu suçların kara para aklamanın 
öncül suçları olarak düzenlenmesini sağlamalıdır. 

(3) Terörist mal varlıklarının 
dondurulması 

Terörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin BM 
kararları uyarınca her ülke, teröristlerin, terörizmi finanse edenlerin ve 
terörist örgütlerin fonlarının veya diğer malvarlıklarının gecikmeksizin 
dondurulması için gerekli tedbirleri uygulamalıdır. Her ülke, mal varlığına el 
konulması ve müsaderesi bakımından yetkili makamlara imkan sağlayan 
tedbirleri almalı ve uygulamalıdır. 

(4) Terörizmle bağlantılı 
şüpheli işlemlerin bildirilmesi 

Kara paranın aklanmasının önlenmesine dair yükümlülüklere tabi finansal 
kuruluşlar veya diğer işletmeler ya da kurumların, fonların terörizm, terörist 
eylemler veya terörist örgütlerle bağlantılı veya ilgili olduğundan ya da 
bunlar için kullanıldığından şüphelenmeleri durumunda veya şüphelenmek 
için geçerli nedenleri olduğunda, bu şüphelerini derhal yetkili otoritelere 
bildirmelidirler. 

                                                           
303 AYKIN ve SÖZMEN, 2009,  s.105. 
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(5) Ülkeler arasında karşılıklı 
yardımın sağlanması 

Her ülke, karşılıklı yasal yardım veya bilgi değişimine dair bir anlaşma, 
düzenleme veya diğer bir mekanizmaya dayanarak bir diğer ülkeye, 
terörizmin, terörist eylemlerin ve terörist örgütlerin finansmanına ilişkin 
cezai, hukuki, idari soruşturma, sorgulama ve tahkikatlarda mümkün olan en 
geniş yardımı sağlamalıdır. Ülkeler, terörizmin, terörist eylemlerin veya 
terörist örgütlerin finansmanı ile suçlanmış şahıslar için güvenli sığınaklar 
sağlamamayı temin etmek için tüm önlemleri almalı ve mümkünse bu 
şahısların iade edilmesi için uygun prosedürlere sahip olmalıdır. 

(6) Alternatif havale 
sistemlerinin kontrol altına 
alınması 

Her ülke, resmi olmayan para veya değer transfer sistemi veya ağı 
aracılığıyla transfer hizmeti sağlayan acentalar da dahil olmak üzere, para 
veya değer transferi hizmeti veren şahıs veya tüzel kişilerin faaliyet izni 
almaları veya kayıtlı olmaları ve banka ve banka dışı mali kurumlara 
uygulanan tüm FATF tavsiyelerine tabi tutulmalarını sağlamak için gerekli 
önlemleri almalıdır. Her ülke, bu hizmeti yasa dışı bir şekilde yerine getiren 
şahısların veya tüzel kişilerin idari, hukuki veya cezai yaptırımlara tabi 
olmasını sağlamalıdır. 

(7) Elektronik fon 
transferlerinde kimlik 
tespitinin güçlendirilmesi 

Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere finansal kuruluşların, fon 
transferlerinde ve gönderilen ilgili mesajlarda transfer yaptıran kişiye ilişkin 
doğru ve anlamlı bilgileri içermesini zorunlu kılacak tedbirleri almalıdır. 
Ülkeler; para havale edenler de dahil olmak üzere finansal kuruluşların, 
transfer yaptıran kişiye ilişkin tam bilgiyi içermeyen şüpheli fon transferini 
sıkı bir şekilde incelemeleri ve izlemelerini sağlamak için tedbirler almalıdır. 

(8) Kâr amacı gütmeyen 
kuruluşların istismarının 
önlenmesi 

Ülkeler, terörizme finans sağlamak için istismar edilebilen kurumlarla ilgili 
kanun ve düzenlemelerin yeterliliğini gözden geçirmelidir. Kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar özellikle istismara açıktır. Ülkeler bunların; (i) terörist 
örgütler tarafından yasal kurumlar gibi gösterilerek, (ii) mal varlıklarının 
dondurulması tedbirlerinden kurtulmak da dahil yasal kurumları terörizmin 
finansmanı amacıyla bir araç olarak istismar etmek için, (iii) yasal amaçlara 
tahsis edilen fonların örgütlere kanalize edilmesini gizlemek veya örtmek 
için kötüye kullanılmamasını sağlamalıdır. 

Kaynak: MASAK, http://www.masak.gov.tr/tr/content/oecd-mali-eylem-gorev-grubu-
fatf/84’tan derlenmiştir. 

FATF, nakdin, yolcu beraberinde sınırlardan geçirilmesi konusunun 

terörizmin finansmanı ile mücadelede dikkate alınması gereken bir husus olduğu 

görüşünden hareketle, 22 Ekim 2004 tarihindeki Genel Kurul toplantısında                

nakit taşıyıcılar konusunu gündemine taşımış ve dokuzuncu özel tavsiyeyi 304        

kabul etmiştir. 

FATF tarafından 1990 yılından günümüze dek yayımlanan tavsiye kararları, 

“40+9 Tavsiye” şeklinde adlandırılmaktadır. Tavsiye kararlar; kara para aklama, 

terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının 

                                                           
304  9 numaralı tavsiye şu hususları içermektedir: 1. Ülkeler, para ve para yerine geçen finansal 
araçların sınır ötesi fiziki naklini tespit etmek için bir beyan sistemi ya da diğer açıklama 
yükümlülüklerini içeren uygun önlemler almalıdır. 2. Ülkeler, yetkili makamlarının, terörizmin 
finansmanı veya kara para aklama ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen veya yanlış ya da yanıltıcı 
olarak beyan edilen veya açıklanan para veya para yerine geçen finansal araçların durdurulması ya da 
engellenmesi konusunda yasal yetkilere sahip olmalarını sağlamalıdır. 3. Ülkeler, yanlış veya yanıltıcı 
beyanda bulunan ya da açıklama yapan kişilerle ilgili olarak etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımların 
uygulamaya konmasını sağlamalıdır. Para veya para yerine geçen finansal araçların terörizmin 
finansmanı ya da kara para aklama ile bağlantılı olması durumunda söz konusu değerlerin 
müsaderesine imkan veren Tavsiye 3 ve Özel Tavsiye III’e uygun önlemleri de içeren tedbirleri 
almalıdır. 
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önlenmesi305 noktasında temel bir referans olarak görülmektedir. Tavsiye kararlar, 

ülkelere almaları gerekli tedbirlere ilişkin bir standart sunmakta; finansal mücadele 

boyutunun önemli bir itici gücünü oluşturmaktadır. 

Ayrıca FATF kapsamında ülkelerin tavsiyelere uyum konusunda ne derece 

başarılı olduklarını değerlendirmek üzere “Karşılıklı Değerlendirme” adı verilen bir 

takip sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde üye ülkelerin eksik olduğu noktaların         

tespit edilmesi ve eksiklikleri gidermemeleri durumunda, yaptırımlara maruz 

kalmaları esas alınmıştır. Bu çerçevede FATF, tedbirler konusunda zaafiyet gösteren 

ve uluslararası alanda işbirliğine sıcak bakmayan ülkeleri, “İşbirliği Yapmayan 

Ülkeler Listesi (Non-Cooperative Countries and Territories List-NCCT)”ne 

almaktadır. FATF üyesi ülkeler, söz konusu ülkeler ve vatandaşları ile olan 

işlemlerde daha dikkatli olmaları yönünde uyarılmaktadır. 

2. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, 2000’li yıllardan itibaren kara para 

aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda ortak çalışmalar 

yürütmüştür. Nisan 2001’de her iki kurumun yöneticileri, kara para aklamanın, 

finansal piyasaları etkileyen bir sorun olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.              

11 Eylül sonrasında ise faaliyetlerini, terörizmin finansmanıyla mücadeleyi içerecek 

şekilde genişletmişlerdir.  

Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu 2004 yılında kara para aklama ve 

terörizmin finansmanıyla mücadelenin nasıl geliştirilebileceği üzerine çalışmaya 

başlamıştır. Kuruluş bünyesinde kara para aklama ve terörizmin finansmanının, 

ulusal istikrarı bozduğu, ödemeler bilançosunda dengesizliklere neden olduğu, 

uluslararası para sisteminin etkin işleyişini olumsuz yönde etkilediği, finansal sistemi 

bozduğu görüşü hakim olmaya başlamıştır. 306 

Her iki kurum da terörizmin finansmanı konusunda yayımladıkları kamuya 

açık raporlarla sorunun mali boyutuna dikkat çekmektedir. 
                                                           
305 2008 yılında FATF’in görev tanımı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını da içerecek 
şekilde genişletilmiştir. 
306 IMF, The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, 
Factsheet, 21.03.2016. 
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3. Egmont Grubu 

9 Haziran 1995 tarihinde Belçika/Brüksel’de Arenberg Sarayı’nda bir araya 

gelen bir grup ülkenin mali istihbarat birimi, uluslararası işbirliğinin etkinleştirilmesi 

amacıyla “Egmont Grubu”nu hayata geçirmişlerdir. 2016 yılı itibarıyla 151 üyeye 

ulaşan Egmont Grubu, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede, 

mali istihbarat birimleri için forum niteliğinde bir yapılanma olup söz konusu 

birimlerin etkinleştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Egmont Grubu faaliyetlerini, beş çalışma grubu ile yürütmektedir. Bunlardan 

Bilgi Teknolojisi Çalışma Grubu, faaliyetteki ve yeni faaliyete geçen mali istihbarat 

birimlerinin gelişimine ve bilgi teknolojileri kurgulamalarına teknik destek 

sağlamaktadır. Mevzuat Çalışma Grubu; potansiyel üyelerin adaylığını incelemekte 

ve mali istihbarat birimleri arasındaki yasal hususları incelemektedir. Operasyonel 

Çalışma Grubu; mali istihbarat birimlerinin operasyonel bölümleri arasında 

işbirliğini teşvik eden ve elde edilen bilgileri kullanarak çalışma ve tipolojilerin 

geliştirilmesini koordine etmektedir. Outreach Çalışma Grubu; küresel mali istihbarat 

birimi ağını büyütme ve geliştirmeye yoğunlaşmakta ve bir mali istihbarat biriminin 

Egmont standartlarını karşılayıp karşılamadığını incelemektedir. Eğitim Çalışma 

Grubu ise üye ülkelerin mali istihbarat birimlerinin ihtiyaçlarına karşı uluslararası ve 

bölgesel seminerler düzenlemektedir.307 

Egmont Grubu’na göre mali istihbarat birimi, suçtan elde edildiğinden şüphe 

duyulan gelirlere ve potansiyel terörün finansmanına ilişkin bildirimleri toplamak, 

analiz etmek ve ilgili makamlara sevk etmekle sorumludur. Söz konusu  birimler 

arası bilgi değişimini sistematik hale getirmek üzere, doğrudan ve hızlı bir iletişimi 

sağlayan bir bilgisayar ağı sistemi olan “Egmont Güvenlik Ağı (Egmont Secure 

Web-ESW)” sisteminden faydalanılmaktadır.308 

 

 

 
                                                           
307http://www.egmontgroup.org/about/structure-and-organization-of-the-egmont-group-of-financial 
308 http://www.egmontgroup.org/membership, (10.11.2015). 
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4. Wolfsberg Grubu 

Wolfsberg Grubu, küresel nitelikte 13 banka309 tarafından finansal hizmetler 

sektöründe müşterinin tanınması, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla 

mücadeleye yönelik standartlar geliştirmek üzere faaliyet göstermektedir. 

Wolfsberg Grubu’nun terörizmin finansmanıyla mücadele çalışmalarına 

sunduğu en önemli katkı, 2002 yılında kabul edilen Terörizmin Finansmanını 

Önlemeye Yönelik Wolfsberg Bildirgesi’dir. Bildirge’de, finansal kuruluşların 

terörizmin finansmanıyla mücadeleye katkı sunabileceği, bu sebeple müşterini tanı 

prensiplerinin daha katı uygulanması, kara para aklama bakımından hassasiyet 

taşıyan sektörlerin dikkatle izlenmesi, finansal sistemin sıkı gözetim kuralları ile 

takip edilmesi, özel sektörün kendi arasında ve özel sektör ile kamu sektörü arasında 

bilgi paylaşımının arttırılması doğrultusunda ilkelere yer verilmiştir.310 

C. Operasyonel Mücadele Boyutu 

Terörizmin finansmanıyla mücadelenin operasyonel boyutu, uluslararası 

düzeyde 1946 yılında kurulan Uluslararası Polis Teşkilatı (International Criminal 

Police Organization-İnterpol) tarafından yürütülmektedir. Üye devletlerin polis 

mercileri arasında bir iletişim kanalı olan İnterpol, polisin ve diğer güvenlik 

güçlerinin terörle mücadele stratejilerinde işbirliği yapmalarını olanaklı kılan önemli 

bir forumdur.311 

İnterpol, 1999 yılında Seul’da yapılan toplantıda terörizmin finansmanı 

hakkındaki ilk kararını kabul ederek terörizmin finansmanını da çalışma alanına 

dahil etmiştir. Söz konusu kararda; terörizmin finansmanını önlemek ve uygun yasal 

                                                           
309 Söz konusu bankalar, Bano Santander, Bank of America, Bnk of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, 
Citigroup,Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société 
Générale, Standard Chartered Bank, UBS’den oluşmaktadır. 
310 Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism, http://www.wolfsberg-
principles.com/pdf/standards/Wolfsberg_Statement_on_the_Suppression_of_the_Financing_of_Terro
rism_(2002).pdf, (10.11.2015). 
311 Sezgin KAYA, “Interpol, Europol ve Uluslararası Terörizm”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı 2, 
2005, s.37. 
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düzenlemeleri faaliyete geçirmek için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu 

belirtilerek İnterpol’ün bu alandaki sorumluluğuna dikkat çekilmiştir.312 

Uluslararası düzeyde İnterpol tarafından yürütülen faaliyetler AB düzeyinde 

ise Europol tarafından yürütülmektedir.  

Kasım 2015 Paris terör eylemlerinin ardından 20 Kasım 2015 tarihinde 

olağanüstü toplanan AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nde, Europol bünyesinde yabancı 

terörist savaşçılar, terörün finansmanı ve yasa dışı silah ticareti konularında bilgi 

paylaşımı ve operasyonel işbirliğini sağlamak üzere 01 Ocak 2016 itibarıyla            

Avrupa Terörle Mücadele Merkezi (European Counter Terrorism Centre-ECTC)’nin 

faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu toplantıda; Komisyon’dan banka 

dışı ödeme yöntemlerinde kontrolün arttırılmasını sağlayacak, mali istihbarat 

birimlerini güçlendirecek ve aralarındaki uyum ve işbirliğini arttıracak öneriler 

sunması istenmiştir. Ayrıca Konsey’in, AB genelinde BM Güvenlik Konseyi ve 

paralelinde Birlik düzeyinde alınan kararlar çerçevesinde teröristlerin hesaplarını 

etkin ve hızlı şekilde dondurmaya kararlı olduğu vurgulanmıştır.313 

IV. AB’NİN TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELE 

UYGULAMALARI 

11 Eylül terör eylemlerinin uluslararası alanda terörizmin finansmanıyla 

mücadele çabalarında oluşturduğu hareketlenme, AB ülkelerine de bulaşıcı bir etkide 

bulunmuştur.314  11 Mart 2004 tarihli Madrid ve 7 Temmuz 2005 tarihli Londra           

terör eylemleri, terörizmin finansmanıyla mücadele çabalarını ivmelendirmiştir.         

Keza 7 Ocak 2015 ve 13 Kasım 2015 tarihli Paris, 22 Mart 2016 tarihli Brüksel ve  

14 Temmuz 2016 tarihli Nice terör eylemlerinin; mücadele çabalarını bir ileri 

safhaya taşıdığı belirtilebilir. 

                                                           
312 Interpol, “The Financing of Terrorism”, Resolution No AGN/68/RES/2, 1999. 
313 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrori 
sm/ 
314  Stephen KINGAH ve Marieke ZWARTJES, “Regulating money laundering for terrorism 
financing: EU-US transnational policy networks and the financial action task force”, Contemporary 
Politics, Cilt 21, Sayı 3, s.341. 
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AB’nin terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin gayretlerinin, 2000’li 

yıllarla birlikte yoğunlaştığı; bu tarihten önce daha ziyade kara para aklamayla 

mücadeleye yönelik düzenlemelere ağırlık verildiği görülmektedir. Bununla birlikte, 

uluslararası kuruluşların özellikle 11 Eylül terör eylemleri sonrasında terörizmin 

finansmanıyla mücadeleye artan ilgisi, AB bünyesinde de karşılık bulmuştur. 

Nitekim 11 Eylül terör eylemleri akabinde AB, 21 Eylül 2001 tarihinde 

gerçekleştirdiği olağanüstü Konsey toplantısında kabul ettiği Terörizmle Mücadele 

Eylem Planı ile terörizmin finansmanını sonlandırmayı da amaçlamıştır.315  

11 Eylül terör eylemleri akabinde AB bünyesinde de terörizmin finansmanı 

sorununun, hukuki enstrümanlarla önünün alınması anlayışı hakim olmuştur.          

Bu çerçevede ilk düzenleme, 27 Aralık 2001 tarih ve 2580/2001 sayılı Konsey 

Tüzüğü’dür. 316  Tüzük ile bazı kişi ve kurumlara yönelik sınırlayıcı tedbirler 

uygulanması hedeflenmiştir. Konsey tarafından hazırlanacak bir listede yer alan kişi, 

örgüt veya tüzel kişilikler ile alakalı kişilere ait bütün fonlar, mal varlıkları ve 

ekonomik kaynakların dondurulması hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla AB’nin           

11 Eylül sonrası terörizmin finansmanıyla mücadele çalışmalarının merkezinde, 

BM’nin akıllı yaptırımlar modeli benzeri uygulamaların yer aldığı söylenebilir.               

11 Eylül sonrasında AB, tıpkı BM ve ABD gibi mal varlıklarının dondurulması 

stratejisini izlemiştir.317  

Ayrıca Tüzük’te üye ülkelerde terör eylemlerinin finansmanı için herhangi bir 

şekilde para toplanması ya da temininin yasaklanması; terör eylemlerinin finansmanı 

için kullanılan kaynakların dondurulması; terör örgütlerine mali destek sağlayanlara 

üye ülkeler tarafından caydırıcı cezalar uygulanması, terörist grup ve eylemler için 

üye devlet topraklarının kullanılmasına izin verilmemesi de düzenlenmiştir. 

Konsey Tüzüğü ile aynı tarihte yayımlanan 2001/930/CFSP289 sayılı ortak 

tutumda ise özetle, terör örgütlerine ve teröristlere eylemlerinde kullanabileceği 

                                                           
315 Conclusions and Plan of Action of the Extraordinary European Council Meeting on 21 September 
2001, EU Council document SN 140/01, 2001. 
316  27 Aralık 2001 tarih, 2580/2001 sayı ve “Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 
27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a 
view to combating terrorism” başlıklı Konsey Tüzüğü için Bknz. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=URISERV:l24402#Amendingacts, (06.11.2015).  
317 Bknz. 27 Aralık 2001 tarih ve 2580/2001 sayılı Konsey Tüzüğü. 
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doğrudan veya dolaylı maddi destek sağlamanın suç kabul edilerek cezalandırılması 

öngörülmüştür. Ayrıca terör örgütlerine veya eylemlere doğrudan/dolaylı katılan, 

yardımcı olan, örgütlerin talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren veya mal varlığı 

bu örgütlerce kontrol edilen gerçek ve tüzel kişilerin paraları ile malvarlıklarının 

dondurulacağı vurgulanmıştır.  

Aynı tarihli 2001/931/CFSP sayılı ortak tutumda ise terörizmin finansmanıyla 

mücadele bağlamında terörizmle ilişkili kişilerin, grupların ya da kuruluşların              

mal varlıklarının dondurulması gerektiği vurgulanmıştır. Ortak tutumun ekinde altı 

ayda bir gözden geçirilmesi gereken bir liste belirlenerek terör örgütleri ve ilişkili 

şahısların isimlerine yer verilmiştir. 318  Belirli tarihlerde Konsey tarafından          

yenilenen liste, son olarak 12/07/2016 tarihinde güncellenmiş olup319 10 şahıs ve        

22 grubu/kuruluşu/örgütü içermektedir. Söz konusu listede Kürdistan İşçi Partisi; 

“PKK, KADEK (Kongreya Azadî û Demokrasiya Kurdistanê-Kürdistan Özgürlük ve 

Demokrasi Kongresi), KONGRA-GEL (Halk Kongresi)” şeklinde farklı adlarla yer 

almakta olup örgütün paravan oluşumu TAK (Teyrebazen Azadiya Kurdistan-

Kürdistan Özgürlük Şahinleri)’a da listede yer verilmiştir. 

Bu alandaki diğer bir düzenleme, 27 Mayıs 2002 tarih ve 881/2002 sayılı 

Konsey Tüzüğü’dür.320 Tüzüğün 1 numaralı ekinde, BM Yaptırımlar Komitesi’nce 

Usame Bin Ladin, El-Kaide ve Taliban’la ilgili görülen kişi ve kuruluşların listeleri 

yer almaktadır. Tüzüğün 2. maddesi gereğince, söz konusu ekteki gerçek ve tüzel 

kişilerin fon ve ekonomik kaynaklarının dondurulacağı hükme bağlanmıştır.                   

Bu düzenleme, AB’nin BMGK’nın akıllı yaptırım aracılığıyla mücadele modelini 

benimsediğinin bir başka göstergesidir.321 

                                                           
318 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001E0931&from=EN 
319 Liste için Bknz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136& 
from=EN  
320 27 Mayıs 2002 tarih, 881/2002 sayı ve “Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 
imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated 
with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) 
No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the 
flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of 
Afghanistan” başlıklı Konsey Tüzüğü için Bknz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2002:139:0009:0022:EN:PDF, (08.11.2015). 
321 BURES, 2015, s.210. 
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26 Ekim 2005 tarih ve 1889/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Tüzüğü’nde322 ise AB’ye giriş/çıkış yapan kişilerin, beraberlerindeki 10.000 Avro ve 

üzerindeki nakit ve benzeri değerleri beyan etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Ayrıca, uluslararası ticari eşya sevkiyatı ve dolaşımı ile hayır kurumları ve                  

kâr amacı gütmeyen kuruluşların da, terörizmle ilişkili fonların dolaşımında 

kullanıldığı vurgulanmıştır.  

15 Kasım 2006 tarih ve 1781/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Tüzüğü’nde 323  elektronik ortamdaki fon transferlerinin takibini etkinleştirme 

hedeflenmiştir. Tüzüğe göre, göndericinin hizmet sağlayıcısı, göndericiyle ilgili ad, 

adres ve hesap numarası gibi bilgilerin transfere eşlik etmesini sağlayacak ve transfer 

öncesi teyit edecektir. Alıcının hizmet sağlayıcısı ise bilgilerin eksik olduğunu          

tespit ederse, transferi reddetmek veya tam bilgilerin gönderilmesini istemek, eksik 

bilgi gönderen hizmet sağlayıcılarını ise yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür.  

Yukarıdaki tüzükler, AB üyesi ülkelerin doğrudan uygulamaları gereken 

düzenlemeler olmaları bakımından önem taşımaktadır. Bununla birlikte AB’nin,          

üye ülkelerin iç hukuka aktarmakla yükümlü oldukları direktiflerle de terörizmin 

finansmanıyla mücadeleye odaklandığı görülmektedir. 

26 Ekim 2005 tarih ve 2005/60/EC sayılı “Finansal Sistemin Terörizmin 

Finansmanı ve Kara Para Aklanması Amacıyla Kullanılmasının Engellenmesi” 

başlıklı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 324  ile kara para aklama ile 

mücadeleyi hedefleyen direktiflerdeki önleyici tedbirlerin325, terörizmin finansmanını 

da kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmüştür.326 

                                                           
322 Regulation (EC) No 1889/2005 Of The European Parliament And Of The Council of 26 October 
2005 on controls of cash entering or leaving the Community, http://ec.europa.eu/taxation_customs/re 
sources/documents/customs/customs_controls/cash_controls/r1889_2005_en.pdf, (08.11.2015).  
323  Regulation (EC) No 1781/2006 Of The European Parliament And Of The Council of 
15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds, http://eur-
lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1781, (09.11.2015). 
324 26 Ekim 2005 tarih, 2005/60/EC sayı ve “Directive 2005/60/EC Of The European Parliament And 
Of The Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the 
purpose of money laundering and terrorist financing” başlıklı direktif için Bknz. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:en:PDF, (08.11.2015). 
325 10 Haziran 1991 tarih ve 1991/308/EEC sayılı “Mali Sistemin Kara Paranın Aklanması Amacıyla 
Kullanılmasının Önlenmesi” başlıklı Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi, AB Müktesebatı içerisinde, 
kara paranın aklanması amacıyla oluşturulan ilk bağlayıcı düzenlemedir. Bu alandaki ikinci 
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20 Mayıs 2015 tarih ve 2015/849 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

direktifi327 ise finansal sistemin kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla 

kullanılmasını önleme hedefi doğrultusunda yayımlanan son direktiftir. Söz konusu 

düzenlemede, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suçların,               

AB düzeyinde önemli sorunlar olmaya devam ettiği, kara para aklayanların, 

terörizmi finanse edenlerin ve organize suç faaliyetlerinde bulunanların sermaye 

hareketleri serbestisini ve finansal hizmetleri kendi amaçları doğrultusunda kullanma 

eğiliminde oldukları vurgulanmıştır. Öte yandan direktifte, ulusal ya da Birlik 

düzeyinde alınan önlemlerin, uluslararası koordinasyon ve işbirliği olmadan 

yeterince etkili olamayacağı vurgulanarak FATF tavsiyelerinin gözetildiği, bundan 

sonra da gözetilmeye devam edileceği belirtilmiştir.  

Diğer taraftan 2015/849 sayılı direktifte, Komisyon’un, iç pazarı etkileyen ve 

sınır ötesi faaliyetlere ilişkin kara para aklama ve terörizmin finansmanının risklerini 

değerlendirmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca Komisyon, 26 Haziran 2017 

tarihine dek söz konusu hususlarda bir rapor hazırlamak ve raporu iki yılda bir 

güncellemekle sorumlu tutulmuştur. 

Öte yandan AB tarafından yürürlüğe konulan tüzük, direktif, ortak tutum 

belgesi gibi düzenlemelerde, FATF’ın tavsiye kararların yol gösterici olduğu 

söylenebilir. Keza Wesseling (2013), AB mevzuatı ile FATF tavsiye kararlarının 

paralelliğine dikkat çekmektedir (Tablo-5). 

  

                                                                                                                                                                     
düzenleme ise Avrupa Komisyonu’nun 14 Temmuz 1999’da Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e 
91/308/EEC sayılı Direktifte değişiklik yapılmasına ilişkin sunduğu öneri sonucunda hazırlanmıştır. 
13 Kasım 2001’de Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen öneri, 19 Kasım 2001’de AB 
Bakanlar Konseyi’nce de onaylanmış ve 4 Aralık 2001 tarihli “Kara Paranın Aklanmasında Mali 
Sistemin Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin 91/308/EEC Sayılı Direktifte Değişiklik Yapılması 
Hakkında 2001/97/EC Sayılı Direktif” uygulamaya konulmuştur. 1991 ve 2001 tarihli Konsey 
direktifleri, tamamen kara para aklamayla mücadeleye yönelik olup direktiflerde terörizmin 
finansmanının önlenmesine yönelik herhangi bir madde yer almamaktadır. 
326  Söz konusu gelişmede, 2004 yılında Madrid, 2005 yılında Londra’da gerçekleşen terör 
eylemlerinin de etkili olduğu söylenebilir. 
327 Directive (EU) 2015/849 Of The European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the 
prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist 
financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, 
and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission 
Directive 2006/70/EC, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32015L0849, 
(08.11.2015). 
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Tablo-5: AB Mevzuatı ile FATF Tavsiye Kararlarının Karşılaştırılması 

AB MEVZUATI  FATF TAVSİYE KARARI 

2580/2001 sayılı Tüzük 
2001/930/CFSP sayılı Ortak Tutum 
Belgesi 

1 numaralı tavsiye kararı: BM belgelerinin derhal 
onaylanması ve yürürlüğe konulması 
3 numaralı tavsiye kararı: Terörist mal 
varlıklarının dondurulması 

881/2002 sayılı Tüzük 1 numaralı tavsiye kararı: BM belgelerinin derhal 
onaylanması ve yürürlüğe konulması 
3 numaralı tavsiye kararı: Terörist mal 
varlıklarının dondurulması 

 
 

2005/60/EC sayılı Direktif 
 
 

1 numaralı tavsiye kararı: BM belgelerinin derhal 
onaylanması ve yürürlüğe konulması  
2 numaralı tavsiye kararı: Terörizmin 
finansmanının, terörist eylemlerin ve terörist 
örgütlerin suç olarak kabul edilmesi 
3 numaralı tavsiye kararı: Terörist mal 
varlıklarının dondurulması 
4 numaralı tavsiye kararı: Terörizmle bağlantılı 
şüpheli işlemlerin bildirilmesi 
5 numaralı tavsiye kararı: Ülkeler arasında 
karşılıklı yardımın sağlanması 
6 numaralı tavsiye kararı: Alternatif havale 
sistemlerinin kontrol altına alınması 
7 numaralı tavsiye kararı: Elektronik fon 
transferlerinde kimlik tespitinin güçlendirilmesi 

1889/2005 sayılı Tüzük 9 numaralı tavsiye kararı: Nakit kuryelerin takibi 

1781/2006 sayılı Tüzük 7 numaralı tavsiye kararı: Elektronik fon 
transferlerinde kimlik tespitinin güçlendirilmesi 

2007/64/EC sayılı Direktif 6 numaralı tavsiye kararı: Alternatif havale 
sistemlerinin kontrol altına alınması 

Kaynak: M.WESSELING, The European Fight Against Terrorism Financing, Professional 

Fields and New Governing Practices, Boxpress, 2013, s.17. 

Diğer taraftan 02 Şubat 2016’da Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 

Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye Yönelik Eylem Planı’nın; terörizmin 

finansmanıyla bağlantısı bulunan finansal hareketlerin izlenmesi ve önlenmesi; 

terörizmin gelir kaynaklarının kesintiye uğratılması, ve terörizmin finansmanının 

uluslararası niteliği göz önünde bulundurularak üçüncü ülkelerle işbirliğinin teşvik 

edilmesi gibi öncelikleri bulunmaktadır.328 

 

                                                           
328  “Questions and Answers: Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing”, 
European Commission Fact Sheet, Strasbourg, 02/02/2016. 



 

Kuruluş

(1973-1978)

Sınır Dışına 
Konuşlanma 

(1979-1983)

PKK’NIN FİNANSMAN 

FİNANSMANIYLA MÜCADELE 

I. PKK’NIN KRONOLOJİK GELİŞİMİ

MEKANİZMASININ EVRİMİ

  Terör örgütleri, tıpkı diğer örgütlenme modellerinde olduğu gibi kuruluş, 

büyüme, olgunlaşma, gerileme ve ölüm şeklinde

belirli evrelerde kendine özgü farklılıklar içerebilen 

Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkerên Kürdistan

finansman mekanizmasının gelişimini ortaya koymak üzere 

kuruluş (1973-1978), 

gerileme (1994-1998)

şeklinde belirlenen altı döne

Şekil-

    

  Her dönemde örgütün iç dinamikleri

verilen Sistem Teorisi’ndeki örgüt

konjonktürün örgütün finansman mekanizmasını 

kronolojik gelişimi ve ekosistemindeki gelişmeler 

yaklaşımla, her dönem için öne çıkan 

PKK için bir “Gelişim
                                                          
329 A.Öcalan; örgütün kronolojik gelişimini, 1. Stratejik Dönem (1973
(1984-1993), 3. Stratejik Dönem (1993
aşamada gruplandırmıştır. İlk dönem, bu çalışma kapsamında kuruluş
evresine, ikinci dönem ise büyüme evresine denk gelmektedir. A.Öcalan, örgütün eylemlerinin zirve 
yaptığı yıl akabindeki 17 yıllık süreyi üçüncü evre olarak belirlemiş; gerileme, siyasallaşma ve 
yeniden yükseliş dönemi olarak be

Sınır Dışına 
Konuşlanma 

1983)

Büyüme

(1984-1993)

Gerileme

(1994-1998)

Restorasyon

(1999-2003)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

FİNANSMAN DÖNGÜSÜ VE TÜRKİYE’NİN TERÖRİZMİN 

FİNANSMANIYLA MÜCADELE KONSEPTİ

I. PKK’NIN KRONOLOJİK GELİŞİMİ EKSENİNDE FİNAN

MEKANİZMASININ EVRİMİ 

Terör örgütleri, tıpkı diğer örgütlenme modellerinde olduğu gibi kuruluş, 

, olgunlaşma, gerileme ve ölüm şeklindeki döngüye benzer

belirli evrelerde kendine özgü farklılıklar içerebilen bir gelişim grafiğine sahiptir.

Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkerên Kürdistan-PKK) 

finansman mekanizmasının gelişimini ortaya koymak üzere kronolojik gelişimi; 

, sınır dışına konuşlanma (1979-1983), büyüme

1998), restorasyon (1999-2003) ve yeniden yükseliş

şeklinde belirlenen altı döneme ayrılmıştır (Şekil-19).329  

-19: PKK Terör Örgütünün Organizasyonel Gelişimi

Her dönemde örgütün iç dinamikleri ile birinci bölümde detaylarına yer 

Sistem Teorisi’ndeki örgüt-çevre ilişkisinden hareketle, ulusal ve uluslararası 

konjonktürün örgütün finansman mekanizmasını etkilediği hipotezi, örgütün 

kronolojik gelişimi ve ekosistemindeki gelişmeler çerçevesinde

her dönem için öne çıkan finansman temin yöntemleri

“Gelişim-Finansman Diagramı” oluşturulması hedeflenmektedir.
                   

A.Öcalan; örgütün kronolojik gelişimini, 1. Stratejik Dönem (1973-1984), 2. Stratejik Dönem 
1993), 3. Stratejik Dönem (1993-2010) ve 4.Stratejik Dönem (2010 sonrası) olmak üzere dört 

aşamada gruplandırmıştır. İlk dönem, bu çalışma kapsamında kuruluş ve sınır dışına konuşlanma 
evresine, ikinci dönem ise büyüme evresine denk gelmektedir. A.Öcalan, örgütün eylemlerinin zirve 
yaptığı yıl akabindeki 17 yıllık süreyi üçüncü evre olarak belirlemiş; gerileme, siyasallaşma ve 
yeniden yükseliş dönemi olarak belirlenen evreleri tek bir dönemde gruplandırmıştır. 
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Yeniden
Yükseliş
(2004-2016)

TERÖRİZMİN 

KONSEPTİ 

EKSENİNDE FİNANSMAN 

Terör örgütleri, tıpkı diğer örgütlenme modellerinde olduğu gibi kuruluş, 

ki döngüye benzer, ancak               

bir gelişim grafiğine sahiptir.  

 terör örgütünün            

kronolojik gelişimi;                     

büyüme (1984-1993), 

yükseliş (2004-2016) 

PKK Terör Örgütünün Organizasyonel Gelişimi 

 

birinci bölümde detaylarına yer 

ulusal ve uluslararası 

etkilediği hipotezi, örgütün 

çerçevesinde sınanacaktır. Bu 

finansman temin yöntemleri ortaya konularak 

hedeflenmektedir. 

1984), 2. Stratejik Dönem 
2010) ve 4.Stratejik Dönem (2010 sonrası) olmak üzere dört 

ve sınır dışına konuşlanma 
evresine, ikinci dönem ise büyüme evresine denk gelmektedir. A.Öcalan, örgütün eylemlerinin zirve 
yaptığı yıl akabindeki 17 yıllık süreyi üçüncü evre olarak belirlemiş; gerileme, siyasallaşma ve 

lirlenen evreleri tek bir dönemde gruplandırmıştır.  
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  A. PKK’nın Kuruluş Aşaması (1973-1979) 

1. Örgütlenme Faaliyetleri 

  Terör örgütlerinin kuruluş evresi, belirli bir hazırlık dönemi akabinde örgütün 

kuruluşunun ilan edildiği, örgütlenme ve ideolojik çalışmalara ağırlık verildiği, 

eylemlerin ise henüz sürekli hale gelmediği dönemdir. PKK’nın kuruluş evresi de; 

geçmişi 1970’li yıllara dayanan bir hazırlık periyodunu, 1978 yılı itibarıyla PKK’nın 

kuruluşunun ilanını, ağırlıkla örgütlenme ve ideolojik altyapı oluşturma330  merkezli 

faaliyetleri kapsamaktadır.  

  PKK terör örgütünün kuruluş aşaması, küresel ölçekte bağımsızlık 

savaşlarının, ulusal ölçekte ise siyasal şiddet olaylarının baş gösterdiği bir döneme 

denk gelmektedir. Ulusal ölçekte 1970’ler; dünyada yükselen gençlik hareketlerine 

paralel şekilde ve 1961 Anayasası’nın sağladığı özgürlük ortamından hareketle; 

öğrenci hareketlerinin yükseldiği, özellikle üniversite gençliği arasında siyasal 

hareketlenmelerin ve ideolojik çatışmaların yaşandığı, Marksist-Leninist Kürtçü 

faaliyetlerin yaygınlaştığı bir dönemdir. Türkiye’de, sağ-sol görüşlü kesimler 

arasındaki şiddet olayları ve faili meçhul cinayetler artarken terörizm, Türkiye için 

önemli bir tehdit haline gelmiştir. 

SSCB’nin Soğuk Savaş döneminde, ABD-İsrail birlikteliğine karşı Arap 

ülkelerine sağladığı askeri ve siyasi destek, gerilla tarzının Orta Doğu coğrafyasına 

girmesine zemin hazırlamıştır. Filistinlilerin, İsrail’e karşı uyguladıkları gerilla tarzı, 

özellikle Marksist-Leninist grupların ilgisini çekmiştirç Orta Doğu’daki gerilla 

eğitim merkezleri, Türkiye’deki Marksist-Leninist gruplar açısından bir cazibe 

merkezi olmuştur.331  Ayrıca Molla Mustafa Barzani’nin, İran’da “Mahabad Kürt 

Cumhuriyeti”ni kurma teşebbüsü, Türkiye’deki “Kürtçülük” taraftarlarını 

cesaretlendirmiş; konunun Türkiye gündemine taşınmasını beraberinde getirmiştir.332 

                                                           
330 A.Öcalan, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verdiği yazılı savunmasında; 1970-1980 
dönemini, “ideolojik isyan dönemi” şeklinde tanımlamaktadır. 
331  Nihat Ali ÖZCAN, PKK (Kürdistan İşçi Partisi): Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi, Avrasya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s.12. 
332 ÖZCAN, 1999, s.17. 
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Türkiye’de 1960’larda Kürt  kökenli gençler, 1961’de kurulan Türkiye İşçi 

Partisi (TİP) ve Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) gibi öne çıkan sol örgütlenmeler 

içerisinde aktif hale gelmişlerdir. 1969’da FKF’den ayrılan üniversite öğrencileri 

tarafından oluşturulan Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO), 1970’lerde şemsiye 

bir örgüt olarak faaliyet göstermiştir.333 

Marksist-Leninist ideolojiye dayalı Kürtçülük faaliyetlerinin, 1970’li 

yıllardan itibaren Devrimci Demokratik Kültür Dernekleri (DDKD) ve Ankara 

Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği (ADYÖD) bünyesinde yürütüldüğü 

söylenebilir. Ayrıca 1970’lerin başında Türk solu içerisinde Türkiye Halk Kurtuluş 

Ordusu (THKO), Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ve                   

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist/Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu            

(TKP-ML/TİKKO) öne çıkan militan gruplar olmuştur. Her ne kadar söz konusu 

örgütler, güvenlik güçlerinin müdahaleleri neticesinde ortadan kalksalar da PKK, 

yaklaşık 10 yıl sonra THKP-C’nın “kır gerillacılığı” stratejisi ile ortaya çıkacaktır.334 

  PKK’nın kuruluş dönemindeki örgütlenme faaliyetlerinde, örgütün kurucusu 

Abdullah Öcalan’ın girişimleri öne çıkmaktadır. A.Öcalan ve çevresindeki bir grup 

arkadaşının 1973 yılında Çubuk’ta, 1974 yılında Tuzluçayır’da, 1975 yılında 

Dikmen’de yaptıkları toplantılarda örgütlenme kararı almaları neticesinde PKK,          

27 Kasım 1978’de Diyarbakır/Lice’ye bağlı Fis Köyü’nde yapılan ilk kongre ile 

kuruluşunu ilan etmiştir. Nitekim her yıl 27 Kasım’da örgütün kuruluş yıl dönümü 

gerekçesiyle yurt içinde ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında örgüte 

müzahir kitle tarafından muhtelif etkinlikler düzenlenmektedir. 

  

                                                           
333 Güneş Murat TEZCÜR, “Violence and nationalist mobilization: the onset of the Kurdish 
insurgency in Turkey”, Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2014, s.5. 
334 TEZCÜR, 2014, s.5. 



 

 

 

 

 

Örgütün kuruluşunda öne çıkan temel belgeler, “Kürdistan Devriminin Yolu 

(Manifesto)” başlıklı bildiri, PKK Parti Programı ile PKK Kuru

oluşmaktadır (Şekil-2

örgütünün karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (

Tablo

  

Hedef Bağımsız, Birleşik, Demokratik Kürdistan

Amaç Sınıfsız 

Strateji Uzun Süreli Halk Savaşı
Stratejik Savunma, Stratejik Denge, Stratejik Saldırı

Temel Argüman “Kürdistan sömürgedir.”

Mücadele 
Yöntemi 

Şiddet

Örgütlenme 
Biçimi  

Politik Ö
Ordu)

Örgütlenme 
Modeli 

Stalinist 
Merkezi Örgütlenme

İdeoloji Marksist

Kaynak: Serhun AL, “Local Armed Uprisings and the Transnational Image of Claim Making: The 

Kurds of Turkey and the Zapatistas of Mexico in Comparative Perspective”, 

Sayı 5, 2015, ss.677-699 ve Mustafa Coşar ÜNAL, “Strategist or Pragmatist: A Challenging Look at 

Öcalan's Retrospective Classification and Definition of PKK's Strategic Periods Between 1973 and 

2012”, Terrorism and Political Violence

hazırlanmıştır. 

PKK, ilk politik eylemini Mayıs 1976’da Halkın Kurtuluşu Örgütü 

mensuplarından Kürt kökenli Fevzi Aslansoy’un cenaze töreninde gerçekleştirmiştir. 

Şekil-20: PKK’nın Kuruluş Belgeleri 

Örgütün kuruluşunda öne çıkan temel belgeler, “Kürdistan Devriminin Yolu 

başlıklı bildiri, PKK Parti Programı ile PKK Kuru

20). Söz konusu belgelerin incelenmesi neticesinde 

karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Tablo

Tablo-6: PKK Terör Örgütünün Karakteristik Özellikleri

Bağımsız, Birleşik, Demokratik Kürdistan 

Sınıfsız Toplum/Sosyalizm 

Uzun Süreli Halk Savaşı 
Stratejik Savunma, Stratejik Denge, Stratejik Saldırı

“Kürdistan sömürgedir.” 

Şiddet/Zor 

olitik Örgüt, Ulusal Kurtuluş Cephesi, Halk Ordusu (Parti
Ordu) 

Stalinist Organizasyon Yapısı/Yukarıdan Aşağıya/
Merkezi Örgütlenme 

Marksist-Leninist İdeoloji 

Serhun AL, “Local Armed Uprisings and the Transnational Image of Claim Making: The 

Kurds of Turkey and the Zapatistas of Mexico in Comparative Perspective”, Globalizations

699 ve Mustafa Coşar ÜNAL, “Strategist or Pragmatist: A Challenging Look at 

Öcalan's Retrospective Classification and Definition of PKK's Strategic Periods Between 1973 and 

Terrorism and Political Violence, Cilt 26, Sayı 3, 2014, ss.419-448’dan faydalanılarak 

PKK, ilk politik eylemini Mayıs 1976’da Halkın Kurtuluşu Örgütü 

mensuplarından Kürt kökenli Fevzi Aslansoy’un cenaze töreninde gerçekleştirmiştir. 

PKK'nın 
Kuruluşu

PKK Parti 
Programı

Kürdistan 
Devriminin 

Yolu 
(Manifesto)

PKK 
Kuruluş 
Bildirisi
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Örgütün kuruluşunda öne çıkan temel belgeler, “Kürdistan Devriminin Yolu 

başlıklı bildiri, PKK Parti Programı ile PKK Kuruluş Bildirisi’nden 

Söz konusu belgelerin incelenmesi neticesinde PKK terör 

Tablo-6). 

PKK Terör Örgütünün Karakteristik Özellikleri 

Stratejik Savunma, Stratejik Denge, Stratejik Saldırı 

Halk Ordusu (Parti-Cephe-

/Yukarıdan Aşağıya/Hiyerarşik/ 

Serhun AL, “Local Armed Uprisings and the Transnational Image of Claim Making: The 

Globalizations, Cilt 12, 

699 ve Mustafa Coşar ÜNAL, “Strategist or Pragmatist: A Challenging Look at 

Öcalan's Retrospective Classification and Definition of PKK's Strategic Periods Between 1973 and 

448’dan faydalanılarak 

PKK, ilk politik eylemini Mayıs 1976’da Halkın Kurtuluşu Örgütü 

mensuplarından Kürt kökenli Fevzi Aslansoy’un cenaze töreninde gerçekleştirmiştir. 
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A.Öcalan söz konusu eyleme ilişkin; “Hareketin, 1976 yılının Mayıs ayında        

Halkın Kurtuluş Örgütü’ne mensup Fevzi Aslansoy’un cenazesine, Kürt olduğu için 

sahip çıktıklarını, cenaze töreninin kendileri için ciddi bir politik gösteri olduğunu” 

belirtmiştir. 335  Örgüte müzahir yayın organlarında ise Fevzi Aslansoy’un cenaze 

töreninin, PKK’nın ilk kitlesel eylemi olduğu ifade edilmektedir.336 

PKK, 30 Temmuz 1979’da Şanlıurfa/Hilvan’a bağlı Kırbaşı Köyü’nde 

dönemin Adalet Partisi Şanlıurfa milletvekili ve Bucak Aşireti lideri Mehmet Celal 

Bucak’a yönelik başarısız suikast girişimiyle de ilk silahlı eylemini gerçekleştirmiş, 

kamuoyuna “Kürdistan İşçi Partisi (PKK)” adını duyurmuştur.337 

Örgütün kendisini kamuoyuna tanıtma biçimi, şiddetin, PKK’nın karakteristik 

özelliklerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. PKK’nın şiddet merkezli hareket 

şeklindeki stratejik kararında, diğer Kürtçü örgütlenmelere üstün olma gayesi de 

etkili olmuştur. PKK, sonradan gelen bir hareket olarak şiddete başvurarak          

önde gelen örgütlenme olmak istemiştir. 338  Öncelikle Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Birliği, Kürdistan Ulusal 

Kurtuluşçuları ve Devrimci Doğu Kültür Ocakları gibi diğer sol örgütleri sindirmeyi 

hedeflemiştir. 339  Bununla birlikte PKK’nın kendisini şiddetle ifade etme biçimi, 

uluslararası alanda kimlik ya da tanınma sorununa odaklanan bir sosyal hareket 

yerine, terörle anılmasını da beraberinde getirmiştir.340 

2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 

PKK’nın kuruluş dönemindeki finansman ihtiyacının, ikinci bölümde yer 

verilen Finansman Döngüsü Modeli’ne göre, sınırlı kadro ve sınırlı faaliyet sebebiyle 

asgari düzeyde olması beklenmektedir. Bu beklentiyle paralel şekilde, kuruluş 

dönemine ilişkin temel belgeler incelendiğinde, örgütün gelir ihtiyacına ilişkin 

                                                           
335 Abdullah ÖCALAN ve Yalçın KÜÇÜK, Kürt Bahçesinde Sözleşi, Başak Yayınları, 1993, s.109. 
336 http://sterk.tv/tr/1438-pkknin-kurulu-ildonumu.html, 07.02.2016. 
337  “The Case of the PKK: History, Ideology, Methodology, and Structure (1978-99)”, Ankara 
Papers, Cilt 9, Sayı 1, 2004, ss. 1-83, s.24. 
338 TEZCÜR, 2014, s.9. 
339 Ahmet KÜÇÜKŞAHİN, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu PKK Terörüne Hazırlayan Nedenler”, 
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı 2, 2005, s.83. 
340 AL, 2015, s.687. 
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spesifik bir vurgunun bulunmadığı görülmektedir.341 Bu tespit, finansmanın henüz 

halledilmesi gereken bir sorun haline dönüşmediğinin de bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir.  

Uluslararası konjonktür bakımından; PKK terör örgütünün kuruluş evresi, 

terörizmin tarihsel gelişiminde Rapoport tarafından “Yeni Sol Dalga”342  şeklinde 

tanımlanan ve temel finansman yöntemi olarak devlet desteklerinin öne çıktığı 

üçüncü dalga dönemine  denk gelmektedir. Bununla birlikte Rapoport tarafından 

“Sömürge Karşıtı Dalga” olarak tanımlanan ikinci dalgaya temel oluşturan                

kendi kaderini tayin hakkı (self-determinasyon ilkesi) ve PKK özelinde             

“Kürdistan sömürgedir.” argümanının temel alındığı, bu kapsamda PKK’nın 

ideolojik bakımdan ikinci dalganın da etkisinde kaldığı belirtilebilir.  

Rapoport’un Dört Dalga Teorisi’nde343, üçüncü dalgada devlet desteklerinin 

yükselişe geçtiği yönündeki argümanının, PKK özelinde de geçerli olduğu 

söylenebilir. Bu görüş, örgüt mesnuplarının ifadelerinde de karşılık bulmaktadır. 

Suriye ve Filistin tarafından sağlanan barınma imkanları ve lojistik destek, örgütün 

sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemiştir. 344  Nitekim A.Öcalan, PKK’nın 

kuruluşunda  doğrudan etkisi bulunan Suriye hakkında, en büyük desteği Suriye’den 

gördüklerini, ülkede misafir kalabilmelerinin en büyük destek olduğunu,                    

bunu Avrupa’da da sağlayabildiklerini, tarihi fırsatları değerlendirmenin oldukça 

önemli olduğunu belirterek345 dış desteği ilk ağızdan teyit etmiştir.  

                                                           
341 PKK yönetiminde finansman konusu, ilk kez 25-30 Ekim 1986 tarihlerinde Bekaa Vadisi’nde 
düzenlenen 3. Kongre’de gündeme gelmiştir. 
342 Rapoport’un “Yeni Sol Dalga” şeklinde tabir ettiği üçüncü dalga sol ideolojik terör dalgasıdır. Bu 
dalganın ardında, ABD’nin Vietnam Savaşı’ndaki başarısızlığının sol ideolojik kesimlerde yarattığı 
heyecanın yattığı söylenebilir. Rapoport’a göre, Viet Cong’ların ilkel silahlarının Amerikalıların 
modern teknolojisine karşı etkili olması, çağdaş sistemin zayıf yönlerinin olduğu düşüncesini 
doğurmuş; Sovyetlerin moral ve lojistik desteği ile Batı Almanya Kızıl Ordu Fraksiyonu (West 
German Red Army Fraction), İtalyan Kızıl Tugayları (Italian Red Brigades), Japon Kızıl Ordusu 
(Japanese Red Army) gibi gruplar, kendilerini üçüncü dünyanın öncüleri olarak görmüşlerdir. 
343 Modern terörizmin anarşist, sömürge karşıtı, yeni sol ve dini olmak üzere dört dalga ile 
açıklanabileceğini ileri süren Rapoport; dalga fenomenini, veri zaman zarfında söz konusu olan 
faaliyet döngüsü şeklinde tanımlamakta; pek çok ülkede var olan benzer faaliyetlerin ardında ortak bir 
hakim enerjinin (motivasyonun) bulunduğunu, söz konusu enerjinin grubun karakteristiğini 
belirlediğini vurgulamaktadır. Ayrıca teoride terörizm dalgalarının hedef, strateji, taktik ve 
lojistik/finansman temini bakımından da birbirinden farklılaştığını ileri sürülmektedir. 
344 TEZCÜR, 2014, s.12. 
345 Doğu PERİNÇEK, Abdullah Öcalan İle Görüşmeler, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2009, s.124. 
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B. PKK’nın Sınır Dışında Konuşlanma Aşaması (1979-1983) 

1. Örgütlenme Faaliyetleri 

Kuruluş evresini tamamlayan terör örgütleri, halk desteği sağlayarak ve 

tabanını genişleterek büyüme evresine geçmektedir. PKK örneğinde örgütün         

kuruluş evresini, gelişme evresinin öncü aşaması olarak nitelendirilebilecek                

sınır dışında konuşlanma aşaması izlemiştir. Dolayısıyla terör örgütü, kurulduğu 

1978 yılı akabinde sistematik terör eylemlerine başlamamıştır. Nitekim örgütün 

kuruluş tarihi ile büyük ölçekli ilk silahlı eylemi (1984) arasında altı yıl 

bulunmaktadır. 

Örgüt, kuruluşu akabinde “ikinci ülkeye yerleşme” olarak da ifade 

edilebilecek bir süreç yaşamıştır. Bu dönemde kadroları Avrupa, Irak ve Suriye’ye 

yerleşen örgütün bu yöneliminde, kuruluş evresinde olduğu gibi ulusal ve 

uluslararası gelişmelerin etkili olduğu söylenebilir. Öncelikle 12 Eylül 1980 askeri 

darbesi öncesinde, aralarında A.Öcalan’ın da bulunduğu pek çok örgüt mensubu          

ya da örgüte müzahir şahıs, örgütün kurucu üyelerinden Şahin Dönmez’in güvenlik 

güçlerince yakalanması akabinde yurt dışına çıkmıştır.346 Bunların bir bölümü eğitim 

kamplarına katılırken özellikle Avrupa’ya iltica eden kesim, propaganda ve 

örgütlenme faaliyetleri yürütmüştür. 

1980 darbesinde Türkiye’de kalan kesim ise darbe ile birlikte cezaevine 

girmiş; cezaevlerinde kendini asma, kendini yakma ve ölüm orucu tutma347  gibi 

eylemlerle örgüt lehine propaganda faaliyetleri yürütmüştür. Cezaevlerindeki kendini 

yakma ve açlık grevi eylemleri, örgütün kamuoyunda yer bulmasında etkili 

olmuştur. 348   Ayrıca cezaevleri, kadro temini ve eğitimi için de kullanılmıştır.     

PKK Merkez Komite üyelerinden Kemal Pir’in “Kürdistan özgürlük mücadelesinin 

kalbi Diyarbakır’da, Diyarbakır’ın kalbi de zindanda atmaktadır.” şeklindeki beyanı, 

                                                           
346 ÖZCAN, 1999, s.44. 
347 21 Mart 1982’de Mazlum Doğan bulunduğu hücrede kendini asmış; 18 Mayıs 1982’de örgüt 
üyelerinden Ferhat Kurtay, Eşref Aynır, Mahmut Zengin ve Necmi Önen kendilerini yakmış;                 
14 Temmuz 1982’de Kemal Pir, Hayri Durmuş, Ali Çiçek ve M.Akif Yılmaz ölüm orucu sonucu 
hayatını kaybetmiştir. 
348 TEZCÜR, 2014, s.12. 
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cezaevlerindeki kadroların örgüt için taşıdığı önemi göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir.349 

Bu dönemde A.Öcalan, Beyrut’ta Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi 

(FDKC) ile de irtibata geçmiş ve örgütün Bekaa’da konuşlanmasını sağlamıştır. 

PKK, Bekaa Vadisi’ndeki “Helve Kampı”nda zamanla kadro sayısını arttırmıştır. 

“Mahsum Korkmaz Akademisi” adıyla da anılan bu kamp, 1992’ye kadar eğitim 

amacıyla kullanılmıştır.350  Ayrıca Temmuz 1983’te Kürdistan Demokratik Partisi 

(KDP) lideri Mesut Barzani ile PKK arasında “KDP-PKK Dayanışma İlkeleri” 

başlıklı protokol yapılarak    Irak/Hakurk yakınlarında “Lolan Kampı” adıyla yeni bir 

üs bölgesi oluşturulmuştur.351  

Suriye ve Lübnan, terör örgütü yöneticileri ve üyeleri için güvenli birer 

barınma ve eğitim alanı olmuştur. Bunda Soğuk Savaş’ın Türkiye ve Suriye’yi karşı 

eksenlere getirmesi ve dönemin Suriye lideri Hafız Esad’ın Orta Doğu’da öncü güç 

olma planlamaları etkili olmuştur. Bu süreçte PKK, Suriye için Türkiye’ye karşı 

önemli bir koza dönüşmüştür.352 

 2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 

PKK’nın sınır dışında konuşlanma döneminde devlet destekleri, örgütün 

temel finansman yöntemi olmayı sürdürmüştür. Nitekim Irak’ın Kuzeyindeki Yerel 

Yönetim (IKYY)/Erbil merkezli Rudaw Haber Ajansı’nda örgütün eski 

yöneticilerinden Osman Öcalan; 1985’e kadar Filistinliler ile beraber olduklarını ve 

onlardan yardım aldıklarını, bütün Filistin örgütleriyle işbirliği içinde olduklarını 

belirtmiştir.353 

1980’li yıllar aynı zamanda PKK terör örgütünün, henüz bütçesinin ağırlıklı 

kısmını oluşturmasa da uyuşturucu üretimi faaliyetlerinden gelir elde etmeye de 

                                                           
349 Emin GÜRSES, Ayrılıkçı Terörün Anatomisi, IRA-ETA-PKK, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 
1997, s. 85. 
350 İsmet G. İMSET, PKK: Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı 1973-1992, Turkish Daily News Yayınları,  
İstanbul, 1993, s.90. 
351 İMSET, 1993, s.102. 
352 İbrahim Can SEZGİN, “The link between the foreign policy of states and escalating political 
violence: Turkey and the PKK”, Critical Studies on Terrorism, Cilt 6, Sayı 1, 2013, s.177. 
353 Osman ÖCALAN, “PKK’nın Kaynakları ve Para Trafiği”, (13.08.2015) http://rudaw.net/turkish/ 
interview/13082015, (12.03.2016). 
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yöneldiği dönemdir. Nitekim terör örgütünün, 1982 yılında Lübnan’da Bekaa 

Vadisi’nde konuşlandığı kamp bölgeleri civarında kenevir ve haşhaş ekimi yaptığı, 

bölgedeki eroin üretiminin yılda yaklaşık 60 tona ulaştığı güvenlik güçlerince tespit 

edilmiştir.354 

Diğer taraftan 1980 darbesiyle birlikte Avrupa’ya iltica eden kesimin, bir 

sonraki gelişim aşamasında diaspora katkıları olarak belirecek yeni bir finansman 

kaynağı için harekete geçmeye başladığı belirtilebilir. 

C. PKK’nın Büyüme Aşaması (1984-1993) 

1. Örgütlenme Faaliyetleri 

Terör örgütlerinin kuruluş aşamasını, kadro sayısını ve eylem yoğunluğu 

arttırdığı bir büyüme evresi izlemektedir. PKK’nın büyüme evresi,                                

15 Ağustos 1984’te Siirt/Eruh ve Hakkari/Şemdinli’de eş zamanlı saldırılarla ilk 

büyük ölçekli silahlı eylemini gerçekleştirmesi ile başlamıştır. Agit kod Mahsum 

Korkmaz ve bir grup örgüt mensubu355 tarafından Siirt/Eruh’ta yapılan silahlı saldırı 

sonucunda 1 jandarma eri şehit olmuş; 3 vatandaş ve 9 jandarma eri yaralanmıştır.          

Saldırıda jandarmaya ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ile Ziraat Bankası 

personelinin evlerine yapılan silahlı baskın ile bir banka personelinin altın bilezikleri 

gasp edilmiştir.356  

Terör örgütünün ilk büyük ölçekli silahlı eylemini gerçekleştirdiği 

coğrafyadan hareketle, başlangıçta PKK’nın silahlı mücadele alanı olarak kırsalı 

belirlediği anlaşılmaktadır. Bunda, Mao’nun “kır gerillacılığı” pratiğini benimseme 

hedefinin yanı sıra bölge halkının büyük bölümünün köylerde yaşaması ve kırsalda 

devletin kapasitesinin nispeten düşük olmasından dolayı derin eşitsizliklerin ortaya 

                                                           
354 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Uyuşturucu Olayları Genel 
Değerlendirmesi, Ankara, 1995,s.95. 
355  Bu eylemi gerçekleştiren grup, örgüte müzahir basın-yayın organlarında “14 Temmuz Silahlı 
Propaganda Takımı” adıyla anılmaktadır. 
356 Bknz. Ankara DGM.C.Başsavcılığı’nın 26.04.1999 gün ve 1997/514 Hz., 1999/98 Es., 1999/78 
nolu iddianamesi. 
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çıkma ihtimalinin yüksek olması ve destek bulma ihtimalinin arttığı düşüncesi etkili 

olmuştur.357 

PKK’nın büyüme evresinde örgütlenme faaliyetleri de hızlanmıştır.              

Bu çerçevede askeri kanat HRK (Hêzên Rizgarîya Kurdistanê-Kürdistan Kurtuluş 

Birliği)’nın kuruluşu ile siyasi kanat ERNK (Eniya Rizgariya Neivata Kürdistan-

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi)’nın kuruluşu önem taşımaktadır.                            

PKK, 15 Ağustos 1984’te gerçekleştirdiği silahlı eylemlerle HRK’nın kuruluşunu;  

21 Mart 1985’te ise Atina’da ERNK’nın kuruluşunu ilan etmiştir. Böylece PKK, 

parti-cephe-ordu örgütlenmesini tamamlamıştır. 

Büyüme evresindeki PKK, hedef yelpazesini askeri, ekonomik ve sivil 

hedefleri de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Örgütün bu dönemde hedef ayrımı 

gözetmeksizin terör eylemi gerçekleştirme olarak tanımlanabilecek kör terörizme 

yöneldiği söylenebilir. 358  Örgütün ekonomik hedeflere yönelik eylemlere ağırlık 

verdiği; turizm tesislerini hedef aldığı; böylece ekonomik açıdan devletin varlığını 

zayıflatmayı esas aldığı görülmektedir. Örgütün bu davranış biçiminde, bir yandan 

devlete zarar verme düşüncesinin, diğer yandan devletin finansman sağladığı alanları 

hedef alma düşüncesinin etkili olduğu belirtilebilir. 

PKK’nın büyüme evresinin arka planında, I. Körfez Savaşı ve dönemin siyasi 

iktidarının örgüte yaklaşımı gibi iki değişken bulunmaktadır. I. Körfez Savaşı 

(1991) 359 , örgütün imkan ve kabiliyetinde önemli gelişmelere neden olmuştur.  

Savaş, bir taraftan dikkatlerin örgüt üzerinden düşmesine neden olurken diğer 

taraftan terör örgütü, savaşı sonrası Irak askerlerinin bölgede bıraktığı silah ve 

mühimmatı envanterine katarak önemli bir lojistik kazanım sağlamıştır. 360         

Ayrıca savaş örgüte, kamplarını Irak’ın kuzeyine genişletme ve katılımları arttırma 

imkanı da tanımıştır. I. Körfez Savaşı sonrasında, Irak’taki kaos ortamı nedeniyle 

                                                           
357 TEZCÜR, 2014, s.7-8. 
358  Nadir GERGİN, Haci DURU ve Hakan Cem ÇETİN, “Profile and Life Span of the PKK 
Guerillas”, Studies in Conflict& Terrorism, ss. 1-14, 2015, s.4. 
359  ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 17 Ocak 1991’de Irak’a başlattıkları askeri harekat 
neticesinde Irak, Kuveyt’ten çekilmiş; Birleşmiş Milletler Nisan 1991’de 36. paralelin kuzeyini 
Bağdat yönetimine yasaklamıştır. 
360 Haldun ÇANCİ, Şevket Serkan ŞEN, “Turkish Politics and Policies under the Impact of the 1980’s 
PKK Revolt and the Gulf War of the Early 1990s”, European Review, Cilt 20, Sayı 2, 2012, s.222-
232, s.227. 
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geleceğinden endişeli olan Irak vatandaşlarından da örgüte katılım olmuştur. 361 

Böylece kırsaldaki eylemlerini arttırabilecek altyapıya da kavuşan örgüt, 1992’de 

eylemsel açıdan zirve noktasına ulaşmıştır. 

Diğer taraftan örgütün Eruh ve Şemdinli’de gerçekleştirdiği ilk büyük ölçekli 

silahlı eylemi, dönemin siyasi iktidarı tarafından “üç, beş çapulcunun marifeti” 

şeklinde değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, olayın ciddiye alınmadığı ve olayın 

küçümsenerek algı yönetimi yapıldığı şeklinde birbiriyle zıt iki farklı 

değerlendirmeyi beraberinde getirmiştir. 

2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 

Büyüme evresindeki terör örgütünün; kadro sayısı ve eylem yoğunluğunun 

artması beklenmektedir. Kadro sayısının artması organizasyonel maliyetlerde; eylem 

yoğunluğunun artması ise operasyonel maliyetlerde artışa neden olmaktadır. 

Dolayısıyla büyüme evresinde örgütün finansman ihtiyacı, kuruluş evresine nazaran 

artacaktır. Özellikle eylemsel açıdan zirve noktasına ulaşılan bir dönemde, şüphesiz 

finansman ihtiyacı da boyutlanacaktır. 

Öncelikle PKK terör örgütünün, ilk büyük ölçekli silahlı eyleminde gasp 

yoluyla gelir temin etme yöntemine başvurması, ikinci bölümde yer verilen 

“faaliyetlerine yeni başlayan terör örgütlerinin, sıklıkla gasp yöntemine başvurduğu”  

argümanının  PKK için geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Öte yandan PKK yönetiminde finansman konusunun ilk kez                           

25-30 Ekim 1986 tarihlerinde Bekaa Vadisi’nde düzenlenen 3. Kongre’de gündeme 

gelmiş olması da örgütün artan finansman ihtiyacına çözüm bulma arayışını 

yansıtmaktadır. Kongrede, örgütün mali politikasının düzenlenmesi ve mali işlerle 

ilgili bir birimin kurulması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerini alan Kürt kökenli müteahhit ve taşeronlarla ekonomik 

faaliyette bulunanlardan, makbuz karşılığı para toplanması kararlaştırılmıştır. 362  

                                                           
361 ÜNAL, 2014, s.426. 
362 Emin DEMİREL, Geçmişten Günümüze PKK ve Ayaklanmalar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
2005, ss.408-414.  
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1990’ların başında PKK yerel halktan sözde vergi toplamaya başlamış; 

alternatif bir düzen tesisi faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.363  Nitekim A.Öcalan’ın, 

22/02/1999 tarihli ifadesinde, “örgütün vergilendirme adı altında para topladığı, 

1991-1993 arasında bölgedeki müteahhitlerden alınan belirli oranlarda paylarla 

örgüte kaynak sağlandığı” hususlarına yer vermesi, 1980’lerin ikinci yarısındaki 

tasarlamaların 1990’lı yılların başında pratiğe geçmiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

26-31 Aralık 1990 tarihlerinde Irak/Haftanin’de düzenlenen 4. Kongre 

kararlarından ise örgütün, finansman ihtiyacının boyutlandığı anlaşılmaktadır. 

Kongrede; bütçe sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Özellikle vergilendirme 

temelinde;  

 Halktan para ve mal bağışı toplanması, bunun düzenli bir aidat ve mevsim 

sistemine bağlanması, 

 Sınır boylarında gümrük vergisi geliştirilmesi, tüccarların iş hacmi esas 

alınarak vergilendirmede bulunulması, 

 Devlet kuruluşlarının ihalelerine katılan müteahhitlere örgütün izni olmadan 

iş yaptırılmaması, iznin alınması durumunda belli miktarda vergi kesilmesi, 

 Güvenlik güçleriyle işbirliği yapan otlak ve yayla sahiplerinin tüm gelirlerine 

el konulması, tarafsız feodallerin gelirlerinin bir kısmının vergilendirilmesi, 

 Yol ve taşıt vergisi alınması, şehirlerarası yollarda iş gören tüm taşıtlardan         

iş hacmine göre vergi alınması, seyahat acentelerinin ve nakliyat şirketlerinin 

vergiye bağlanması,  

 Büyük toprak sahiplerinden ürün vergisi alınması, örgüte karşı olanların 

mallarına el konulması, tarafsız ve destek sağlayan kesimin ise gelirlerinin bir 

kısmının vergilendirilmesi, 

 Özel işletmelerin gelirlerine göre vergilendirilmesi, fabrika ve büyük atölye 

sahipleri ile büyük işbirlikçi Kürt burjuvaların vergiye bağlanması, 

 Sömürgeci kurum ve kuruluşların mal varlıklarına el konulması,  

kararlaştırılmıştır.364 

                                                           
363 Özlem Kayhan PUSANE, “Turkey's Military Victory over the PKK and Its Failure to End the PKK 
Insurgency”, Middle Eastern Studies, Cilt 51, Sayı 5, 2015, ss.727-741, s.729. 
364 “PKK IV. Ulusal Kongre Kararları”, Serxwebun, Nisan 1991, Sayı 112, s.26-27, http://www.ar 
sivakurd.org/images/arsiva_kurd/kovar/serxwebun_sal_1991/serxwebun_112.pdf (16.02.2016).  
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Diğer taraftan kongre tarihi (1990), Soğuk Savaş yıllarının önemli bir 

sembolü olan Berlin Duvarı’nın yıkıldığı, terör örgütlerine devlet desteklerinin 

düşüşe geçtiği yıllara denk gelmektedir. Ayrıca kararlarda “uluslararası dost ve 

müttefik güçlerden maddi destek sağlanması” ayrı bir madde olarak yer almış olup 

örgütün kuruluş yıllarına nazaran devlet desteklerinde gerileme yaşamış olabileceğini 

düşündürtmektedir. 

Avrupa’ya iltica eden kadroların diaspora katkılarının ilk izlerine de             

bu dönemde rastlandığı belirtilebilir. Nitekim A.Öcalan, Almanya’da düzenledikleri 

bir kampanyadan 2 milyon Mark’a yakın yardım topladıklarını, Libya’daki 

Kürtlerden de çok bağış aldıklarını belirtmiştir.365 

Belçika/Brüksel merkezli faaliyet göstermeye başlayan Avrupa Kürt 

Dernekleri Konfederasyonu (KON-KURD)’nun 1993 yılında faaliyete geçirilmesi ise 

örgütün kar amacı gütmeyen kuruluşlar üzerinden finansman temin etme stratejisinin 

ilk adımını oluşturmaktadır.  

PKK terör örgütü, kuruluşunun ilk yıllarında dış destekli kaynaklar, örgüt 

yandaşlarının bağışları, soygun, gasp, haraç gibi yöntemlerle gelir elde ederken 

büyüme evresinde kaçakçılık faaliyetlerinden gelir teminine ağırlık vermiştir.              

Roth ve Sever (2007)’e göre, SSCB’nin dağılmasının ardından PKK, terör örgütü 

formundan organize suç faaliyetlerinden gelir elde eden bir örgüt formuna 

dönüşmüştür. 366  PKK’nın bu dönüşümü, birinci bölümde Makarenko (2004) 

tarafından ileri sürülen 1990’lı yıllarda aktif olan terör örgütlerinin birbirlerinin 

operasyonel alanlarını kullandıkları yönündeki argümanı, PKK açısından geçerli 

kılmaktadır. Nitekim bu dönemde örgüt organize suç örgütüne dönüşmek yerine 

organize suçlardan da gelir elde yönetimini izleyerek organize suç örgütlerinin 

operasyonel alanına müdahil olmuştur. Günümüzde de örgütün bu davranış biçimini 

sürdürdüğü söylenebilir. 

                                                           
365 Mehmet Ali BİRAND, APO ve PKK, Milliyet Yayınları, 1992, s.186. 
366  Mitchel P. ROTH ve Murat SEVER, “Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate: 
Funding Terrorism Through Organized Crime-A Case Study”, Studies in Conflict & Terrorism, Cilt 
30, Sayı 10, 2007, s.906. 
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Örgütün finans kaynaklarının değişimde, konjonktürel gelişmeler kadar, 

coğrafyanın sunduğu avantajlar da etkili olmuştur. Türkiye’nin; uyuşturucu 

maddenin sevkinde kullanılan Balkan rotası üzerinde bulunmasının,                

PKK’yı narkoterörist faaliyetlerde bulunmaya teşvik ettiği söylenebilir. 

1984-1994 döneminde Türkiye’de ele geçirilen uyuşturucu madde ve tespit 

edilen imalathaneler bağlamında yakalanan şahıslar arasında, PKK terör örgütüyle 

bağlantılı şahıslar da yer almıştır. Diğer taraftan 1990’lı yıllarda örgütün yurt içinde, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde vatandaşları kenevir ekimine 

yönlendirdiği,  yurt dışında ise kadrolarını ve illegal yollarla yurt dışına çıkan 

şahısları tehditle uyuşturucu pazarlamaya zorladığı güvenlik güçlerinin 

tespitlerindendir.367 

 Özcan (2013), PKK’nın uluslararası alanda tepki çekmemek için kendi 

namına uyuşturucu ticareti yapmadığına, ancak uyuşturucu ticareti yapan yapılardan 

faydalandığına dikkat çekmektedir. 368  Nitekim PKK terör örgütü yöneticilerinin 

basına yansıyan açıklamalarında ve yakalanan örgüt mensuplarının basına yansıyan 

ifade tutanaklarında, örgütün uyuşturucu ticaretiyle olan organik bağının deşifre 

olmamasına özen gösterilmektedir. 

Bununla birlikte Abdullah Öcalan’ın yargılanma sürecindeki ifadeleri, 

örgütün uyuşturucu ticareti ile organik bağının topyekûn inkar edilmemesi açısından 

önem taşımaktadır. A.Öcalan’ın “Bazı örgüt temsilcilerinin uyuşturucu 

kaçakçılarından bağış adı altında para almış olabileceği, örgüt üyelerinden yurt 

dışında uyuşturucu işine yaygın olarak katılanlar olabileceği, İran-Makü bölgesinden 

uyuşturucu ticaretinin iyi para getirdiği bildirilmesine rağmen kabul etmediği,             

başta kardeşi (Osman Öcalan) olmak üzere bazı kadroların İran, Zağros ve Romanya 

üzerinden Avrupa’ya uyuşturucu sevk ettiğini öğrendiği” yönünde verdiği bilgiler369, 

PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini ilk ağızdan doğrulamaktadır. 

                                                           
367 EGM, 1995, s.96. 
368 TBMM, 2013, s.195. 
369 A.Öcalan’ın Soruşturma Komisyonu’na Verdiği Sorgu İfadesi, http://www.nasname.com/a/ocalan 
dan-itiraflar---i-, (11.02.2016). 
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Nitekim geçmişte örgüt yönetimine yakın örgüt mensuplarınca söz konusu 

organik bağın kabul edildiği örnekler de mevcuttur. Örgüt yöneticilerinden 

Parmaksız Zeki kod Şemdin Sakık; “Avrupa ülkelerinde Kürt mafyasının etkin 

olması ve uyuşturucu dağıtımını ellerinde bulundurmaları nedeniyle haraç olarak 

toplanan paraların Almanya’da toplanıp kurye vasıtasıyla Şam’da A.Öcalan’a teslim 

edildiği” bilgisini vermiştir.370  

PKK terör örgütünün uyuşturucu ticareti faaliyetlerine ilişkin olarak, Ekici ve 

Çoban (2014), PKK terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı ile başlayan 

faaliyetlerinin zamanla uyuşturucu ekimi, üretimi ve dağıtımı gibi farklı aşamaları da 

kapsar hale geldiğini vurgulamaktadırlar.371 

Benzer şekilde Özdemir ve Pekgözlü (2012) de PKK terör örgütünün 

başlangıçta yalnız uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahıslardan koruma parası temin 

ettiğini, ancak örgütün zamanda kendi transfer ve dağıtım sistemini kurduğunu, 

uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği hasılanın da buna paralel şekilde arttığını 

belirtmektedir.372 PKK, 1990’ların başında Avrupa piyasasında uyuşturucu madde 

dağıtımını koordine etmeye başlamış; Avrupa’daki Kürt kökenli mültecilerle örgüte 

müzahir kültür merkezlerini dağıtım kanalı olarak kullanmıştır 373  Bu bağlamda 

örgütün başlangıçta uyuşturucu şebekelerinin güvenliğini sağlama karşılığında 

komisyon aldığı; uyuşturucu kaçakçılığının sağladığı yüksek kar marjı karşısında 

bizzat faaliyetin içerisinde yer almaya başladığı söylenebilir. 

D. PKK’nın Gerileme Aşaması (1994-1998) 

1. Örgütlenme Faaliyetleri 

Terör örgütlerinin, çevresel ya da örgütsel faktörler nedeniyle değişim 

ihtiyacını hissettiği dönem, gerileme dönemi olarak ifade edilmektedir. Bu değişim; 

                                                           
370 Milliyet Gazetesi, “PKK’nın Haraç Tarifesi”, 27.07.2012. 
371 Behsat EKİCİ ve Adem ÇOBAN, Afghan Heroin and Turkey: Ramifications of an International 
Security Threat, Turkish Studies, Cilt 15, Sayı 2, 2014, s.343. 
372 Habib ÖZDEMİR ve İlker PEKGÖZLÜ, “Where Do Terror Organizations Get Their Money? A 
Case Study: Financial Resources of the PKK”, International Journal of Security and Terrorism, 
Cilt 3, Sayı 2, 2012, ss.85-102, s.90. 
373 Behsat EKİCİ, International Drug Trafficking and National Security of Turkey, Journal of Politics 
and Law, Cilt 7, Sayı 2, 2014, ss.113-126, s.117. 
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terörizmle mücadele çabalarının, örgütlerin eylemlerinin azalmasına sebep 

olmasından ya da terör örgütlerinin eylemlerin yetersiz olduğu kanaatine 

ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu evrede örgütler, daha az şiddet ve yoğunlukta 

eylem yapmaktadır. Ayrıca varlığını sürdürebilmek üzere strateji, taktik ve 

eylemlerinde değişim yaratmaya çalışmaktadır. 374 PKK terör örgütünün                  

yaşam döngüsünde de, tıpkı diğer örgütlenme tiplerinde olduğu gibi, doğum ve 

büyüme evrelerini, bir gerileme periyodu takip etmiştir.  

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin, 1990’lı yıllarda örgütün   

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarına yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlar, 

örgüt üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur. TSK’nın örgütün Irak’ın kuzeyindeki 

barınma alanlarına yönelik “Kuzey Irak Harekâtı/Kazıma Operasyonu (1992)”, 

“Çelik-1 Harekâtı (1995)” ve “Çekiç Harekâtı (1997)” ve “Şafak Harekatı (1997)” 

kapsam ve örgüt üzerinde yarattığı tahribat açısından öne çıkan sınır ötesi 

harekatlardandır. Dolayısıyla PKK terör örgütünün gerileme evresinin ardında, 

terörizmle mücadele çabalarının bulunduğu söylenebilir. 

Öte yandan bu dönemde TSK, örgütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde gerçekleştirdiği terör eylemlerini “düşük yoğunluklu çatışma” şeklinde 

tanımlayarak “1993 Stratejisini” belirlemiştir. TSK, alan hakimiyeti stratejisi ile özel 

kuvvet ve komando unsurlarını bölgeye sevk etmiştir. Söz konusu strateji,              

PKK’nın hareket kabiliyetini düşürmüş ve örgütü zayıflatmıştır. 

Yukarıdaki gelişmelerden ötürü örgütün gerilemeye başlaması üzerine 

A.Öcalan, 19 Mart 1993 tarihinde Bekaa’da düzenlediği bir basın toplantısıyla  

örgütün tarihindeki ilk ateşkesi ilan etmiş; 15 Nisan 1993’te ateşkesin süresi bir ay 

daha uzatılmıştır. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü ve                 

24 Mayıs 1993’te Bingöl-Elazığ yolunda 33 askerin şehit edilmesi ile ateşkes sona 

ermiştir. Aynı yıl içinde, 5 Temmuz 1993’de, Erzincan/Kemaliye’ye bağlı         

Başbağlar Köyü’nü basan PKK, 31 vatandaşı öldürmüştür. Yoğun çatışma dönemi, 

1993-1994 yıllarında sürmüştür. 

                                                           
374 DEMİR, 2008, ss.57-88. 
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1993 yılında PKK tarihi açısından önem taşıyan iki gelişme yaşanmıştır. 

Terör örgütü, mevcut potansiyeliyle hedeflediği sonuca ulaşamayacağını anlamış, 

Türkiye’yi siyasi bir çözüme zorlamak amacıyla uluslararası arenadaki girişimlerini 

yoğunlaştırmıştır. Diğer taraftan örgütün kuruluş yıllarındaki yaklaşımın aksine 

örgüt, siyasi faaliyetlere yönelmeye başlamıştır. 1995 yılında A.Öcalan, Kürt 

entelektüelleri “Sürgünde Kürtler Parlamentosu” adı altında toplamış ve Türkiye 

üzerinde baskı oluşturmaları amacıyla Avrupa’ya göndermiştir.375 Bu dönemde PKK, 

militer bir organizasyondan politik-militer bir organizasyona dönüşmeye 

çalışmıştır.376 

Bu gelişmelerden hareketle PKK, 1995 yılının Ocak ayında düzenlediği              

V. Kongre ile stratejisini kökten değiştirme eğilimi sergilemiştir. Örgütün yeniden 

yapılanma kararı doğrultusunda; PKK bayrağındaki komünist semboller olan orak ve 

çekiç figürleri çıkarılmış, genel sekreter yerine başkan, genel sekreterlik yerine 

başkanlık konseyi kurulmuştur. Böylece örgütün, sosyalizm ideolojisinden 

uzaklaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Bunda Michael Gorbachev’in başlattığı 

yeniden yapılanma (peretroika) ve açıklık (glasnost) stratejilerinin ve Berlin 

Duvarı’nın yıkılmasının etkili olduğu belirtilmektedir.377 

Örgütün strateji değişikliğinde, Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve                     

Doğu Bloku’nun dağılması ile Marksist-Leninist sistemin çökmesi gibi konjontürel 

gelişmeler etkili olduğu gibi, yurt içinde taban kazanma arayışlarının da önemli bir 

faktör olduğu düşünülmektedir. Örgütlerin taban kazanmasında materyal desteklerin 

yanı sıra tanınma, prestij ve meşruiyet gibi sembolik değerler de önem taşımaktadır. 

PKK, 1990’ların başında İslam karşıtı söylemi terk ederek sembolik değerleri dikkate 

almaya başlamıştır.378 

Örgütün Marksist-Leninist ideolojiden uzaklaşma eğiliminde, daha geniş 

kitlelere ulaşma isteği ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki muhafazakar 

                                                           
375 Mustafa Coşar ÜNAL, “Is it ripe yet? Resolving Turkey’s 30 years of conflict with the PKK”, 
Turkish Studies, Cilt 17, Sayı 1, 2016, s.98. 
376 ÜNAL, 2016, s.100. 
377 Michael RADU, “The Land of Many Crossroads, The Rise and Fail of the PKK”, Orbis, Cilt 45, 
Sayı 1, 2001, s.49. 
378 Mustafa E.GÜRBÜZ, “Ideology in Action: Symbolic Localization of Kurdish Workers’ Party in 
Turkey”, Sociological Inquiry, Cilt 85, Sayı 1, Şubat 2015, s.9. 
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Kürt kesimi kazanma düşüncesi etkili bir faktör olmuştur. Bu sebeple Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kürt kesimin İslami değerlerine muhalif olmayı, 

diğer bir ifadeyle İslam karşıtlığını bırakmıştır. Keza örgüt 1993 yılında              

Kürdistan Aleviler Federasyonu, 1994 yılında Kürdistan İslami Hareketi’ni 

kurmuştur. Bu girişimler örgütün, Kürtlerin monolitik bir grup olmadığını anladığını 

şeklinde yorumlanmaktadır.379 

Bu dönemde TSK’nın operasyonlarıyla ağır darbe alan örgütün,              

küçük gruplarla baskın tarzı eylemlere yöneldiği, 1996 yılı itibarıyla intihar 

saldırısını da eylem tipleri arasına dahil ettiği görülmektedir.380 

2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 

Gerileme dönemi olarak ifade edilen 1990’lı yıllarda, teorik olarak örgütü 

yoğun çatışma döneminde bulunmasından hareketle operasyonel maliyetlerinin 

yükselmesi beklenebilir. Artan finansman ihtiyacı, bu dönemde büyüme evresinde 

tasarlanan vergilendirme faaliyetleriyle finanse edilmiştir. Nitekim örgüt 

yöneticilerinden Osman ÖCALAN basına yanısıyan beyanlarında; 1990’larda 

özellikle Almanya’daki müzahir kesimden yardım gördüklerini, bu durumun        

1995 yılına dek devam ettiğini, sonrasında PKK’nın halk ve işadamlarından vergi 

almaya başladığını,  1995’ten sonra PKK’nın sınırda gümrük noktalarını kurduğunu, 

en çok gelirin İran sınırından elde edildiğini, genel olarak gümrük noktalarından 

yıllık 3 milyon ABD Doları elde edildiğini, PKK’nın kaçak olarak ticaret yapan 

işadamlarından vergi aldığını, bazı işadamlarının örgüt tarafından ikna edilerek 

maddi yardımda bulunduklarını belirtmektedir. 381  Bu beyanlar, örgütün 1990’lı 

yılların ortalarında özellikle Almanya’daki Kürt diasporasından finansman temin 

ettiği, vergilendirme faaliyetlerinin aktif bir biçimde finans kaynağı haline getirildiği 

belirtilebilir. 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası alanda devlet desteklerinde gerileme olduğu 

ifade edilmekle birlikte, bu durumun PKK için geçerli olmadığı söylenebilir. Nitekim 
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örgütün Yunanistan sorumlularından Mahir kod Fethi Demir, güvenlik güçlerine 

teslim olması sonrasında 1998 yılında verdiği ifadede; Irak’ın kuzeyinde 

helikopterlere karşı kullanılan İGNA tipi füzelerin alınması için gerekli finansmanın 

Yunanlı zengin işadamlarından sağlandığını, finansörleri Yunan hükümetinin        

tespit ettiğini, füze eğitimlerinin ise Sırbistan tarafından verildiğini belirterek         

devlet desteklerinin 90’lı yıllarda da sürdüğünü ifade etmiştir.382 

1996 yılında Scotland Yard ve Belçika Polisi tarafından PKK’nın finans 

kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen Sputnik Operasyonu ile PKK’nın yayın organı 

MED TV’nin hesabında bulunan 11 milyon ABD Doları değerinde Belçika 

Frankı’na el konulmuştur. Terör örgütü tarafından haraç ve sözde vergi toplama 

neticesinde elde edilen para, 15 farklı şirket kullanılarak aklanmış ve MED TV’nin 

banka hesabı üzerinden piyasaya sürülmüştür.383 

E. PKK’nın Restorasyon Aşaması (1999-2003) 

1. Örgütlenme Faaliyetleri 

Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye 

getirilmesi, PKK terör örgütünün yaşam döngüsünde önemli bir kırılma noktasını 

oluşturmaktadır. Örgütün kurucusu ve kadroları motive edici figürü olarak 

nitelendirilen A.Öcalan’ın yakalanması, kadrolar üzerinde olumsuz bir etkiye neden 

olmuştur.384 

A.Öcalan, yakalanması akabinde devlete hizmet etmeye hazır olduğunu 

beyan etmiş; örgüt ise kamuoyuna silahlı mücadele yerine siyasi mücadele yöntemi 

izleyeceği imajı vermeye başlamıştır. Terör örgütünün bu dönemdeki davranış 

biçimi, A.Öcalan’ın hayatını devam etmesine odaklanarak pragmatik bir şekle 

bürünmüştür.385 

                                                           
382  Mehmet ATAY, “Türkiye’de Terörü Ortaya Çıkaran İç ve Dış Dinamikler, Stratejiler ve 
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A.Öcalan’ın yakalanması akabinde PKK, ideolojik bir dönüşüm geçirmiş; 

“ayrılma” veya “bağımsızlık” söylemini bir süreliğine terk etmiştir.386 Örgütün bu 

dönemde “Bağımsız Kürdistan” fikrinden vazgeçtiği yönünde yaratmaya çalıştığı 

algının bir benzeri, Shining Path terör örgütünün kurucusu ve sorumlusu              

Abimael Guzmân’ın 12 Eylül 1992’de yakalanması akabinde yaptığı silahlı 

mücadelenin bırakılması yönlü çağrısında görülmektedir. 387 Benzer şekilde           

LTTE, değişim evresinde (2002-2005), ayrı bir devlet yerine bölgesel özerkliği 

savunmaya başlamıştır.388 

A.Öcalan yakalanması akabinde süren savunma süreci boyunca “bağımsızlık” 

fikrinden söz etmemiştir. Bununla birlikte anılan, örgüte silahsızlanma çağrısında da 

bulunmamıştır. Nitekim örgüt, 90’lı yılların sonunda özellikle Irak’ın kuzeyinde 

barınma, eğitim vb. örgütsel faaliyetlerini sürdürmüştür.389  2001-2011 döneminde 

1362 örgüt mensubunun bilgilerini baz alarak yaptıkları araştırmada Özcan ve 

Gürkaynak (2012); dağdaki militanların katılım yıllarına göre dağılımında en fazla 

katılımın 1999 yılında olduğu, 2000’li yıllarda da örgüte katılımın sürdüğü sonucuna 

varmışlardır.390 

Terör örgütü, siyasallaşma süreci kapsamında siyasi parti kurma, partinin 

anayasal/yasal düzenlemelere aykırılık gerekçesiyle kapatılması akabinde yedek parti 

kurma girişimlerini sürdürmüştür. Diğer taraftan terör örgütünün siyasallaşma 

sürecinde öne çıkan diğer bir gelişme, 11 Eylül 2001 tarihli terör saldırıları olmuştur. 

Küresel düzeyde terörizme yönelik hassasiyeti arttıran bu gelişme ile birlikte PKK; 

AB ve ABD tarafından Terör Örgütleri Listesi’ne alınmıştır. Bu durum örgüt 

tabanında, “Kürtlerin dağlardan başka dostu yoktur.” şeklindeki popüler söylemin 

gelişmesine de zemin hazırlamıştır.391 Bu süreçte örgüte müzahir çevrelerce örgütün, 

terör örgütü kimliğinden arındırılmasına yönelik çabaların yoğunlaştığı görülmüştür. 

                                                           
386  Marlies CASIER, “Designated Terrorists: The Kurdistan Workers’ Party and its Struggle to 
(Re)Gain Political Legitimacy”, Mediterranean Politics, Cilt 15, Sayı 3, 2010, s.395. 
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Demir (2011) terör örgütlerinin;  eylemlerine son vermesi, askeri yöntemlerle 

bastırılması, hedeflerine ulaşması ya da siyasi partiler içinde görüşlerini ifade etmeye 

karar vermesi neticesinde sona erebileceğini belirtmektedir. Bu dönemde örgütün 

eylem oranının düşmesi beklenmektedir.392 PKK terör örgütünün gelişim grafiğinin 

bu noktada farklılaştığı söylenebilir. PKK, eylemlerini azalttığı 1990’lı yılların 

sonunda siyasallaşmaya yönelmekle birlikte şiddetten vazgeçmemiştir. 

PKK’nın 2000 yılında yapılan ve “örgütün dönüşümü” olarak adlandırılan 

VII. Kongresi’nde “bağımsızlık” fikrinden vazgeçildiği beyan edilerek “özerklik” 

vurgusu yapılmıştır. Hedefe ulaşmada şiddet kullanımı yerine, siyasi düzeydeki 

çabaların esas alınacağı belirtilmiştir. 393  Bu kapsamda ERNK yerine YDG           

(Yekitiya Demokrasiya Gele Kurd-Demokratik Halk Birlikleri), ARGK yerine ise 

HPG (Hezen Parastina Gel-Halk Savunma Güçleri) kurulmuştur. Her iki 

yapılanmanın adından da “Kürdistan” ibaresi çıkartılmış; bağımsızlığı çağrıştıracak 

unsurlardan özellikle kaçınılmıştır. Bu yaklaşım örgütün, “bağımsızlık” fikrinden 

vazgeçtiği algısı yaratmaya dönük bir hamlesidir.394 Öte yandan her iki yapılanmanın 

adında da yer alan “halk” ibaresinin, örgütün ilerleyen yıllarda izleyeceği “Devrimci 

Halk Savaşı” pratiğinin de ilk izlerini oluşturduğu söylenebilir. 

PKK, Avrupa’da kendisine yüklenen “terörist” kimliğinden arınmak amacıyla 

2000’li yıllarda bir restorasyon sürecine girmiştir. Avrupa kurumlan nezdinde 

yürütülen girişimler ve Avrupa coğrafyasında düzenlenen protesto eylemleri ve 

etkinliklerle yürütülen restorasyon sürecinde, A.Öcalan’ın sağlık durumu ve cezaevi 

şartlarının iyileştirilmesi merkezli girişimler de ön plana çıkmıştır.395 

2000’li yıllarda PKK, uluslararası düzeydeki faaliyetleriyle kompleks bir 

yapıya dönüşmüştür.396 Örgütün kendisini üretmeye başladığı bu yıllarda ileri bir 

organizasyonel yapıya ulaştığı da söylenebilir. 

Restorasyon sürecinde terör örgütü, Nisan 2002’de Kürdistan Özgürlük ve 

Demokrasi Kongresi (Kongreya Azadî û Demokrasiya Kurdistanê-KADEK) ismini, 
                                                           
392 DEMİR, 2011, s.140. 
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395 CASİER, 2010, s.408. 
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Kasım 2003’te KONGRA-GEL (Halk Kongresi) ismini kullanmıştır. 2002 yılında 

ismini KADEK yaparak şiddete ara veren örgüt, 2003 yılında KONGRA-GEL adını 

alarak şiddeti reddettiği izlenimini vermeye çalışmıştır.397  

1999-2005 döneminde terör örgütünün eylemleri örgüt tarihindeki en düşük 

düzeye inmiş, “sivil itaatsizlik” kavramını ortaya atan PKK’nın silâhlı saldırı 

türündeki eylemlerinde büyük oranda azalma görülmüştür. 1 Haziran 2004’te 

ateşkese son veren PKK, yeniden asker ve sivilleri eylem hedefi olarak belirlemeye 

başlamıştır.398 Bu dönemde yol kesme, kimlik kontrolü gibi farklı eylem tiplerinin 

öne çıktığı söylenebilir. 

2. Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 

PKK terör örgütünün restorasyon sürecinde, önceki evrelerde başvurduğu 

gelir kaynaklarının yanı sıra, paravan ticari işletmeler üzerinden gelir elde etmeye 

ağırlık verdiği belirtilebilir. Bu noktada 19-21 Ocak 2001 tarihlerinde Amsterdam’da 

düzenlenen 1. Kürt Ekonomi Kongresi’nde Uluslararası Kürt İşverenler Birliği 

(KARSAZ)’nin kuruluşu, bu yönde önemli bir başlangıç noktasını oluşturmuştur. 

Başlangıçta önemli bir sermayesi bulunmayan KARSAZ’ın hızla gayrimenkul 

alımına başlaması ve Kürt işadamlarına kredi sağlamayı taahhüt etmesi, yoğun bir 

kara para aklama faaliyetinin göstergesidir.399 

F. PKK’nın Yeniden Yükseliş Aşaması (2003-2016) 

1. Örgütlenme Faaliyetleri 

ABD’nin Irak’a müdahalesi, örgütün yeniden toparlanmasını sağlayacak 

gelişme olmuştur. 2004 yılında PKK, ateşkese son vermiştir. Iraklı Kürtlerin 

kendilerini yönetme şansı elde etmeleri, bu yönelimde belirleyici olmuştur.400         

                                                           
397 ÜNAL, 2014, s.433. 
398 PUSANE, 2015, s.727. 
399  Behzat EKİCİ, “Türkiye’de Terörizmin Uyuşturucudan Finansmanı: 2000 Yılı Öncesi ve 
Sonrasının Karşılaştırılması, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM), 
Araştırma Raporu, 2015, s.24. 
400 Aliza MARCUS, Kan ve İnanç-PKK ve Kürt Hareketi, İletişim Yayınları, 2007, s.18. 



 

Bu dönemde 

alternatif bir devlet sistemini ideali doğrultusunda

çıkmaktadır. Örgüt, KCK yapılanmasıyla 

oluşturmaya çalışmıştır. 

sonrasında ise “Devrimci Halk Savaşı” ve “kıra dayalı şehir gerillacılığı” stratejisine 

yöneldiği görülmektedir. 

 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ortamı, PKK’nın gelişim 

doğrudan etkilemiştir. 

kırsalda yoğunlaştırırken 

hareketle yeni dönemde 

II. PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 

MEKANİZMASI

PKK terör örgütü, kuruluş yıllarında belirlediği, ilerleyen yıllarda 

farklı formlara dönüştürdüğü hedeflerine ulaşmakta başa

yaklaşık 40 yıldır mevcudiyetini ve fa

belli bir yetkinliğe ulaştığına

etmektedir (Şekil-21).

Şekil

                                                          
401 ÜNAL, 2014, s.436. 

•Devlet Destekleri

Kuruluş 

(1973-1979)

Bu dönemde PKK terör örgütünün örgütlenme çalışmalarında

alternatif bir devlet sistemini ideali doğrultusunda kurulan KCK

çıkmaktadır. Örgüt, KCK yapılanmasıyla yasama, yürütme ve yargı sistemini 

oluşturmaya çalışmıştır. KCK, terör örgütünün şemsiye örgütlenmesidir

sonrasında ise “Devrimci Halk Savaşı” ve “kıra dayalı şehir gerillacılığı” stratejisine 

yöneldiği görülmektedir.  

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ortamı, PKK’nın gelişim 

doğrudan etkilemiştir. PKK geçmişteki gelişim evrelerinde 

kırsalda yoğunlaştırırken Suriye’de şehir savaşlarında edindiği tecrübelerden 

yeni dönemde meskun mahalde çatışmaya ağırlık vermiştir.

. PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEVCUT 

MEKANİZMASI 

terör örgütü, kuruluş yıllarında belirlediği, ilerleyen yıllarda 

farklı formlara dönüştürdüğü hedeflerine ulaşmakta başarısız olsa da örgütün 

40 yıldır mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdürmesi, finansman temininde 

ulaştığına, diğer bir ifadeyle sürdürülebilirliği sağladığına

21).  

Şekil-21: PKK’nın Gelişim-Finansman Diagramı 

                   

Kuruluş 

1979)

•Devlet Destekleri
•Gasp
•Uyuşturucu Üretimi

Sınır Dışına 
Konuşlanma            
(1979-1983) •Devlet Destekleri

•Vergilendirme
•Bağış Toplama
•Uyuşturucu 
Kaçakçılığı

•Diğer Kaçakçılık 
Faaliyetleri

•Diaspora Katkıları
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me çalışmalarında, 2007 yılında 

KCK yapılanması öne 

yasama, yürütme ve yargı sistemini 

KCK, terör örgütünün şemsiye örgütlenmesidir.401 2010 yılı 

sonrasında ise “Devrimci Halk Savaşı” ve “kıra dayalı şehir gerillacılığı” stratejisine 

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ortamı, PKK’nın gelişim sürecini 

PKK geçmişteki gelişim evrelerinde şiddet eylemlerini 

Suriye’de şehir savaşlarında edindiği tecrübelerden 

vermiştir.  

MEVCUT FİNANSMAN 

terör örgütü, kuruluş yıllarında belirlediği, ilerleyen yıllarda görünüşte 

rısız olsa da örgütün 

aliyetlerini sürdürmesi, finansman temininde 

, diğer bir ifadeyle sürdürülebilirliği sağladığına işaret 

 

 

Devlet Destekleri
Vergilendirme
Bağış Toplama
Uyuşturucu 
Kaçakçılığı
Diğer Kaçakçılık 
Faaliyetleri
Diaspora Katkıları

Büyüme                    
(1984-1993)



 

Kaynak: PKK’nın kronolojik gelişimi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Örgütün finans sağlama bece

jenerasyon problemi yaşamama

gelişmeler de belirleyici olmuştur.

Diğer taraftan b

itibaren, örgütün sürekliliği için finans tem

Nitekim örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan, 

Fırat Haber Ajansı’na 2011 yılında verdiği röportajda; “

gerillanın yıllık giderinin 700 D

organizasyonel maliyetleri karşılamak üzere 

duyulduğuna dikkat çekmiştir.

hesaplarının örgüt yönetiminin gündeminde olduğunun da bir gösterg

Günümüzde PKK terör örgütünün yasal 

etmeyi sürdürdüğü görülmektedir. 

                                                          
402 Ersel AYDINLI ve Nihat Ali ÖZCAN, “The Conflict Resolution and Counterterrorism Dilemma: 
Turkey Faces its Kurdish Question”, 
403 Fırat Haber Ajansı, 20.12.2011.
404 Murat KARAYILAN’ın açıklama yaptığı tarihteki TCMB kuru üzerinden (1 ABD Doları: 1.88 
TL) bir hesaplama yapıldığında, bir terör örgütü mensubunun yıllık giderinin yaklaşık 1.316 TL’ye 
tekabül ettiği söylenebilir. 

•Diaspora Katkıları
•Vergilendirme
•Yayın Gelirleri

Gerileme

(1994-1998)

PKK’nın kronolojik gelişimi çerçevesinde hazırlanmıştır.

rgütün finans sağlama becerisinin gelişiminde; öğrenme, uzmanlaşma, 

jenerasyon problemi yaşamama402 gibi örgüt içi faktörlerin yanı sıra konjonktürel 

gelişmeler de belirleyici olmuştur. 

Diğer taraftan bütün terör örgütlerinde olduğu gibi, PKK da kuruluşundan 

itibaren, örgütün sürekliliği için finans temininin öneminin bilincinde olmuştur. 

Nitekim örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün yayın organlarından 

Fırat Haber Ajansı’na 2011 yılında verdiği röportajda; “Kürdistan’da her bir 

erillanın yıllık giderinin 700 Dolar civarında olduğunu” belirterek

organizasyonel maliyetleri karşılamak üzere sabit finansman kalemlerine ihtiyaç 

dikkat çekmiştir.404 Ayrıca Murat Karayılan’ın bu açıklaması, maliyet 

hesaplarının örgüt yönetiminin gündeminde olduğunun da bir gösterg

Günümüzde PKK terör örgütünün yasal ve yasa dışı faaliyetlerden gelir temin 

etmeyi sürdürdüğü görülmektedir.  

                   
Ersel AYDINLI ve Nihat Ali ÖZCAN, “The Conflict Resolution and Counterterrorism Dilemma: 

Turkey Faces its Kurdish Question”, Terrorism and Political Violence, Cilt 23, Sayı 3, 2011, s.444.
Fırat Haber Ajansı, 20.12.2011. 
Murat KARAYILAN’ın açıklama yaptığı tarihteki TCMB kuru üzerinden (1 ABD Doları: 1.88 

TL) bir hesaplama yapıldığında, bir terör örgütü mensubunun yıllık giderinin yaklaşık 1.316 TL’ye 
tekabül ettiği söylenebilir.  

Gerileme

1998)

•Paravan Ticari 
İşletmeler

•Diaspora Katkıları
•Vergilendirme

Restorasyon          
(1999-2003)

•Kar Amacı Gütmeyen 
Sivil Toplum Örgütleri

•Diaspora Katkıları
•Uyuşturucu 
Kaçakçılığı

•Vergilendirme
•Gasp
•Kamu Kaynaklarının 
Suistimali
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A. Yasal Faaliyetler 

PKK terör örgütü, yasal faaliyetler kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde 

kurulan ve kâr amacı gütmeyen merkez, klüp, birlik, vakıf, dernek vb. adlar altında 

faaliyet gösteren kuruluşlar aracılığıyla fon teminini sürdürmektedir. Bu çerçevede 

örgütün Avrupa’daki Kürt kurum ve kuruluşlarının şemsiye örgütlenmesi olan 

Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (Kongra Civaka Demokratika Kurde 

Eurpa-KCDK-E)’ne bağlı 175 dernek ve 10’u Avrupa genelinde olmak üzere                

12 federasyon bağlıdır (Tablo-7) 

Görünürde faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki Kürt kesimin dil, kimlik, sosyal, 

siyasal, ekonomik, kültürel haklarının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan 

federasyonlar ve bağlı derneklerin, basına yansıyan haberlerden, zaman zaman 

PKK’ya finans sağladıkları anlaşılmaktadır. Nitekim son yıllarda açık kaynaklarda 

bu hususu teyit eden örneklere rastlamak mümkündür.  

Tablo-7: Avrupa Kürt Demokratik Toplum Merkezi’ne Bağlı Federasyonlar 

Ülke Federasyon 

Almanya Almanya Kürt Demokratik Toplum Örgütü (NAV-DEM) 

Fransa  Fransa Kürt Dernekleri Federasyonu (FEY-KA) 

Hollanda  Hollanda Kürt Dernekleri Federasyonu (FED-KOM) 

İsviçre  İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu (FE-KAR) 

Danimarka  Danimarka Demokratik Kürt Toplum Merkezi (FEY-KURD) 

İsveç  İsveç Kürt Konseyi 

Belçika Belçika Kürt Dernekleri Federasyonu (FEK-BEL) 

Avusturya  Avusturya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEY-KOM) 

İngiltere Britanya Kürt Federasyonu (FED-BİR) 

Balkan Ülkeleri Balkan Ülkeleri Kürt Dernekleri Federasyonu (FEK-BAL) 

Avustralya  Victoria Kürt Demokratik Toplum Merkezi (NAV-KURD) 
Avustralya Kürt Federasyonu 

Kanada Toronto Kürt Derneği 

Kaynak: Fırat Haber Ajansı haberlerinden derlenmiştir. 

Örneğin Fransa/Marsilya’da Ocak 2009’da PKK’ya finansal destek 

sağladıkları gerekçesiyle göz altına alınan Marsilya Kürt Halk Evi üyesi 10 Kürt 

kökenli şahsa yönelik davada Paris 16. Ceza Mahkemesi 2013 yılında, kuruluşun 
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kültürel faaliyet, gece ve konser adı altında topladığı yıllık 300.000 Euro civarındaki 

meblağı, örgüte aktardığı gerekçesiyle kapatılmasına, ilgili üyelerin ise 6 ay ile 3 yıl 

arasında hapis cezasına mahkum edilmesine hükmetmiştir. 405  Benzer şekilde 

Fransa/Paris’te Ekim 2009’da Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan operasyon 

neticesinde Paris Ceza Mahkemesi 2011 yılında, kuruluşun örgüte finansman 

sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına karar vermiştir.406 

Diğer taraftan KCDK-E’nin internet sitesinde, Almanya merkezli Kürt 

Kızılayı (Heyva Sor A Kurdistane)’nın bağış toplama amaçlı reklamına da             

yer verildiği görülmektedir. Almanya merkezli faaliyet gösteren Kürt Kızılayı’nın, 

Avrupa’dan elde edilen finansmanla örgütün kırsal kadrolarının faaliyetlerini 

desteklediği, yaralı, ölü ve mahkum örgüt üyelerinin ailelerine yardım yaptığı ifade 

edilmektedir.407 

Bu noktada kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin 

denetlenmesine ilişkin uluslararası bir düzenleme bulunmaması, terör örgütlerinin 

gelir temini faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. 

PKK terör örgütü, Avrupa alanında bağış/aidat toplama faaliyetlerinden de 

gelir elde etmeyi sürdürmektedir. Aralık 2011’de örgüt yöneticilerinden Murat 

KARAYILAN, “Birincisi; hareketimiz Ortadoğu’da özgücüne dayanan, hiçbir 

yerden yardım-destek almadan, salt kendi halkının ödediği aidatlarla, yaptığı maddi 

katkılarla beslenen, mütevazı bir yaşamı sürdüren ve özgücüne dayanan tek 

harekettir.” yönündeki beyanatıyla örgütün aidat şeklinde bir gelir kalemine sahip 

olduğuna işaret etmiştir.408 

Öte yandan PKK’nın finansal destek amacıyla Batı Avrupa’daki Kürt 

toplumundan uzun süredir yararlandığı; desteğin üyelik aidatı, yayın gelirleri ve 

                                                           
405 “Marsilya Kürt Derneği Kapatıldı.”, Fırat Haber Ajansı, 03.12.2013, http://anfturkce.net/guncel/ 
marsilya-kurt-dernegi-kapatildi, (12.02.2016). 
406 “Fransa’nın PKK Kararını Alkışladılar.”, Aljazeera Türk, 02.11.2011, http://www.aljazeera.com.tr/ 
haber/fransanin-pkk-kararini-alkisladilar, (12.02.2016).  
407  Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM), Kaçakçılık-Terör 
Sarmalı, Ankara, 2013, s.32. 
408 Fırat Haber Ajansı, 20.12.2011. 
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etkinliklerden elde edilen gelirler şeklinde olduğu, ayrıca örgütün her yıl bağış 

kampanyası düzenlediği belirtilmektedir.409 

Örgütün mevcut finansman temin yöntemlerinden birisi de yayın organları 

aracılığıyla gelir elde edilmesidir. Nitekim 10 Ocak 2012 tarihinde Danimarka/ 

Kopenhag Şehir Mahkemesi tarafından ROJ TV’ye, örgüt tarafından finanse edildiği 

ve propaganda yaptığı gerekçesiyle 400.000 Avro para cezası verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 410  Mahkeme’nin gerekçeli kararında; 2006-2010 döneminde         

ROJ TV’ye PKK tarafından büyük ölçüde finansman sağlandığı, söz konusu 

finansmanın Ekonomik ve Mali Birim’den vakıflar, reklam kuşağı ödemesi olarak 

yatırımlar ve ROJ TV’nin para toplama hesabındaki nakdi depozit olarak aktarıldığı, 

depozitoların para toplama kampanyalarıyla bağlantılı olarak toplanan bağışlar 

görüntüsünde olduğu hususlarına yer verilmektedir. 411  Bununla birlikte 

Danimarka’da kapatılan ROJ TV adına topladıkları 140 milyon Danimarka kronunu 

(yaklaşık 19 milyon Avro) PKK’ya göndererek terörü finanse ettikleri gerekçesiyle 

tutuksuz yargılanan 10 sanık beraat etmiştir. Sanıklardan ikisi, topladıkları paraları 

ROJ TV kanalıyla PKK’ya aktardıkları gerekçesiyle suçlu bulunmuştur. 412 

B. Yasa Dışı Faaliyetler 

Günümüzde PKK, yasa dışı faaliyetlerden de gelir teminini sürdürmektedir. 

Örgüt, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere muhtelif kaçakçılık faaliyetleri, 

zorla para toplama uygulamaları, gasp, hırsızlık ve sahtecilik gibi yasa dışı 

yöntemlere başvurarak da gelir elde edebilmektedir. Nitekim örgütün ağırlıklı olarak 

AB üyesi ülkelerde müdahil olduğu organize suç faaliyetlerinden yılda yaklaşık          

20 milyon Avro gelir elde ettiği tahmin edilmektedir.413 

Örgüt, son yıllarda kenevir yetiştiriciliği ve esrar üretimi üzerine 

yoğunlaşmıştır. Türkiye’nin kırsal alanlarının kenevir yetiştirmek için iklim 

                                                           
409 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2014, Mayıs 
2014, s.35. 
410 UTSAM, 2013, s.33. 
411  Adalet Bakanlığı, “Gerekçe ve Mahkemenin Kararı”, http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/ 
diger_ulke_kararlari/danimarka/roj%20tv%20davasi/Gerek%C3%A7e%20ve%20mehkemenin%20ka
rar%C4%B1.pdf, s.5. 
412 Habertürk, “ROJ TV Adına Topladıkları Parayı PKK’ya Gönderen 10 Sanığa Beraat”, 22.10.2014. 
413 Europol, European Drug Markets Report, 2013, s.120. 
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bakımından müsait olması, kenevir ekimine verilen cezanın nispeten ağır olmaması, 

esrarın diğer uyuşturucu maddelere nazaran daha kolay üretilmesi, esrar kullanımının 

tüm dünyada artan bir eğilim göstermesi ve dağlık bölgelerde esrar üretiminin tespiti, 

faillerinin yakalanması ve imhasının oldukça meşakkatli bir süreç olması, örgütün 

tercihinde etkili faktörlerdendir.414 

Terör örgütünün kenevir ekimi, esrar kaçakçılığı ve ticareti faaliyetlerinde yer 

aldığını gösteren bulgulara ilişkin ise son yıllarda ele geçirilen esrarın elde 

edilmesinde kullanılan kenevir bitkisinin ekiminin örgüt tarafından teşvik edildiği, 

örgütün bilgisi dışında kenevir bitkisini ekenlerin ya da ekim yapmayanların 

cezalandırıldığı, ekim yapanlardan ekilen dönüm başına haraç alındığı, ekim 

alanlarının mayınlarla tuzaklandığı vurgulanmaktadır.415 

Bu noktada PKK terör örgütünün, uyuşturucu kaçakçılığından dolaylı olarak 

da gelir temin ettiği belirtilebilir. Özellikle sınır hattındaki eroin ticaretinde 

yakalanma ve cezalandırılma riskinin yüksek olmasından dolayı terör örgütü, 

bölgede kaçakçılardan kilogram başına haraç almaktadır. 416 Güvenlik güçlerince 

yürütülen çalışmalarda, PKK’nın himayesinde gerçekleştirilen esrar ticaretinden elde 

edilen gelirlerin batı illerine aktarıldığı tespit edilmiştir.417 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

(KOM) Daire Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan Kaçakçılık ve Organize 

Suçlarla Mücadele Raporu, örgütün organize suçlarla ilişkisini net bir şekilde ortaya 

koyan temel bir belgedir. 2014 tarihli son yayımlanan raporda; Türkiye’den geçen 

uyuşturucunun önemli bir kısmının PKK’nın finansmanında kullanıldığı, örgütün 

uyuşturucu ticaretinin tüm aşamalarında rol oynadığı, uyuşturucu kaçakçılarından 

komisyon aldığı, kenevir ekimini kontrolü altında tuttuğu, Avrupa’da uyuşturucu 

                                                           
414  Arif AKGÜL, Türkiye’de Yasadışı Kenevir Ekimi ve Mücadele Politikaları, Uluslararası 
Güvenlik ve Terörizm Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2014, s.132. 
415 UTSAM, Yasadışı Kenevir Ekimiyle Mücadele, Ankara, 2013a, s.27-28. 
416 UTSAM, 2013a, s.30. 
417 UTSAM, 2013a, s.26. 



 

dağıtımını koordine ettiği ve uyuşturucudan elde edilen ge

yer verilmiştir.418 

Öte yandan örgüte ait barınaklarda ya da örgüt mensuplarının beraberinde ele 

geçirilen uyuşturucu maddeler

ticaretindeki aktif rolünü 

PKK’ya karşı yürütülen operasyonlarda

bitkisi, 36 ton 550 kg esrar, 

344.135 adet sentetik uyuşturucu, 27.630 lt asetik anhidrit ve 4 ade

ele geçirilmesi; PKK terör örgütü gibi katı kurallara sahip bir örgütte, hiçbir örgüt 

mensubunun bireysel kararla uyuşturucu ticareti yapamayacağı varsayımından 

hareketle, örgütün uyuşturucu üretimi ve pazarlamasındaki rolünü 

açısından çarpıcıdır (Şekil

Şekil-22: PKK’ya Yönelik Operasyonlarda Ele Geçirilen Malzemeler

Kaynak:

Terör örgütün

yayın organlarına yansıyan ve EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlandığı 

ileri sürülen bir raporda, 

farklı noktalardaki ekimler

                                                          
418 EGM KOM Daire Başkanlığı, 
s.33. 

1984-2013 Döneminde 
PKK'ya Yönelik 

Operasyonlarda Ele 
Geçirilen Malzemeler

dağıtımını koordine ettiği ve uyuşturucudan elde edilen geliri akladığı tespitlerine 

Öte yandan örgüte ait barınaklarda ya da örgüt mensuplarının beraberinde ele 

geçirilen uyuşturucu maddeler hakkında yayımlanan veriler de PKK’nın uyuşturucu 

ticaretindeki aktif rolünü ortaya koymaktadır. Nitekim 1984

yürütülen operasyonlarda, 4 ton 584 kg eroin, 17.958.469 kök kenevir 

kg esrar, 4.305 kg baz morfin, 710 kg kokain, 

344.135 adet sentetik uyuşturucu, 27.630 lt asetik anhidrit ve 4 ade

PKK terör örgütü gibi katı kurallara sahip bir örgütte, hiçbir örgüt 

mensubunun bireysel kararla uyuşturucu ticareti yapamayacağı varsayımından 

hareketle, örgütün uyuşturucu üretimi ve pazarlamasındaki rolünü 

açısından çarpıcıdır (Şekil-22). 

PKK’ya Yönelik Operasyonlarda Ele Geçirilen Malzemeler

Kaynak: KOM, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

2013 Yılı Raporu, Haziran 2014, s.33. 

örgütünün uyuşturucu ticareti ile ilişkisi bağlamında 2014 yılında basın 

yayın organlarına yansıyan ve EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlandığı 

raporda, örgütün Diyarbakır ve Bingöl kırsalı başta olmak üzere 

farklı noktalardaki ekimler için kadastro yapılmamış alanları seçtiği, terör örgütünün 

                   
EGM KOM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2014 Raporu

•4 ton 584 kg. eroin
•36 ton 550 kg. esrar
•17.958.469 kök kenevir bitkisi
•4.305 kg. baz morfin
•22 kg. afyon sakızı
•710 kg. kokain
•344.135 adet sentetik uyuşturucu
•27.630 lt. asetik anhidrit
•4 adet imalathane

2013 Döneminde 
PKK'ya Yönelik 

Operasyonlarda Ele 
Geçirilen Malzemeler
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PKK terör örgütü gibi katı kurallara sahip bir örgütte, hiçbir örgüt 

mensubunun bireysel kararla uyuşturucu ticareti yapamayacağı varsayımından 

hareketle, örgütün uyuşturucu üretimi ve pazarlamasındaki rolünü göstermesi 

PKK’ya Yönelik Operasyonlarda Ele Geçirilen Malzemeler 

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele                                                  

uyuşturucu ticareti ile ilişkisi bağlamında 2014 yılında basın 

yayın organlarına yansıyan ve EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlandığı 

örgütün Diyarbakır ve Bingöl kırsalı başta olmak üzere 

için kadastro yapılmamış alanları seçtiği, terör örgütünün 

ele 2014 Raporu, 2014, 

uyuşturucu
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kenevir ekimi ve esrar başta olmak üzere uyuşturucu ticaretinden kaynak sağladığı 

hususlarına yer verilmiştir.419 

Ulusal raporların yanı sıra uluslararası raporlarda da PKK terör örgütünün 

uyuşturucu madde kaçakçılığı ile organik bağını vurgulayan tespitlere yer verildiği 

görülmektedir. Bu çerçevede PKK terör örgütünü 2 Mayıs 2002 tarihinde terörist bir 

örgüt olarak tanıyan Avrupa Birliği kurumlarından Europol tarafından yayımlanan 

Terörizm Durum ve Eğilim (TE-SAT) raporlarında,  PKK’nın Irak’taki kapasitesini 

ve operasyonel kanadını güçlendirmek için diğer organize suçların yanı sıra 

uyuşturucu kaçakçılığına da başvurduğu 420 , örgütün uyuşturucu kaçakçılığı dahil 

örgütlü suçlarla iştigal ettiği421, PKK mensuplarının AB üyesi ülkelerde işledikleri 

suçların başında uyuşturucu ticaretinin geldiği 422  yönündeki benzer tespitlerin          

pek çok kez vurgulandığı görülmektedir. Bununla birlikte son yıllarda yayımlanan              

TE-SAT raporlarında, örgütün “etnik milliyetçi ve ayrılıkçı terör örgütü” şeklinde 

tanımlanmakla yetinildiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri hakkında yalnızca 

ulusal raporların referans gösterildiği gözlenmektedir. Bu çerçevede Europol,         

zaman zaman yayımladığı raporlarda örgütün AB ülkelerinde organize suç 

faaliyetlerinden gelir elde ettiğini kabul etmekle birlikte, uyuşturucu kaçakçılığından 

elde edilen finansmanın AB sınırları dışına çıkarılmasının güçlüklerinden dolayı 

örgütün ağırlıklı olarak bu şekilde gelir temin etmesine “Türk yetkililerin iddiası” 

şeklinde yer vermektedir.423 

Örneğin TESAT-2015 Raporu’na göre PKK, AB’deki Kürt kesim arasında 

varlığını sürdürmekte olup AB ülkelerinde hiç saldırı gerçekleştirmemiş, propaganda 

                                                           
419 Söz konusu rapora ilişkin haber, 13 Ocak 2015 tarihinde Zaman Gazetesi’nde “2014 Uyuşturucu 
Raporu: PKK Kenevir Ekiminde Kadastrosuz Arazileri Kullanıyor” başlığı ile 
(http://www.zaman.com.tr/gundem_2014-uyusturucu-raporu-pkk-kenevir-ekiminde-kadas trosuz-
arazileri-kullaniyor_2270688.html, 07.07.2015); 14 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi’nde 
“Emniyet’ten Şok Uyuşturucu Raporu” başlığı (http://www.bugun.com.tr/gundem/hem-de-bakin-
hangi-ilde-haberi/1438606, 07.07.2015), Vatan Gazetesi’nde “Emniyet’ten Şok PKK Raporu” başlığı 
ile (http://www.gazetevatan.com/emniyet-ten-sok-pkk-raporu--716953-gundem/, 07.07.2015);          
15 Ocak 2015 tarihinde Milli Gazete’de “EGM’den Tüyler Ürperten Rapor” başlığı ile (http:// 
www.milligazete.com.tr/haber/EGMden_tuyler_urperten_rapor/349073#.VZujpBvtmko, 07.07.2015)  
yayımlanmıştır. 
420 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2010, s.31. 
421 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2011, s.12, 22. 
422 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2012, s.24. 
423 Europol ve European Monitoring Centre For Drugs And Drug Addiction, EU Drug Markets 
Report: A Strategic Analysis, 2013, s.120. 
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ve para toplama faaliyetlerinde bulunmuştur. Öte yandan raporda, örgütün 

Avrupa’daki kurumlarının bazılarının isimlerini değiştirdiği; Avrupa Kürt Dernekleri 

Konfederasyonu (KON-KURD)’nun Avrupa Kürt-Demokratik Dernek Kongresi 

(KCDK-E)’ne; Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM)’un Almanya 

Kürt-Demokratik Toplum Örgütü (NAV-DEM)’ne dönüştüğü; bununla birlikte          

bu değişikliklerin kurumların yapı ve işlevleri üzerinde çok az etkide bulunduğu 

belirtilmektedir.424 

Öte yandan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından yayımlanan muhtelif 

raporlarda da, PKK’nın uyuşturucu ticareti ile ilişkisi kabul edilmektedir. Söz konusu 

raporlarda özetle, PKK terör örgütünün Balkan rotası üzerinde İran ve Irak’tan 

gerçekleştirilen sevkiyattan sorumlu olabileceği, NATO’nun istihbari kaynaklarına 

göre örgütün sadece eroin kaçakçılığından yılda tahminen 50-100 milyon ABD 

Doları gelir elde ettiği425 ve örgütün eroin kaçakçılığı yapanlardan %7 oranında vergi 

talep ettiği426 hususlarına yer verildiği görülmektedir. 

FATF da PKK terör örgütünün Türkiye’de faaliyet gösterdiği alanlar ile 

uyuşturucu güzergahlarının çoğunlukla örtüştüğünü, örgütün Türkiye-İran sınırından 

Batı ve Orta Avrupa’ya yapılan uyuşturucu kaçakçılığından doğrudan ya da dolaylı 

olarak yılda yaklaşık 200 milyon ABD gelir elde ettiğini, örgütün elde ettiği gelirle 

daha ölümcül eylemler gerçekleştirme ve faaliyet gösterdiği bölgede kamu otoritesini 

gölgeleme çabalarına ağırlık verdiğini vurgulayan raporlar yayımlamaktadır. 427 

FATF; örgütün uyuşturucu, insan, silah kaçakçılığı ve kara para aklama gibi organize 

suç faaliyetlerinde bulunduğunu, uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelirin 

toplam gelirinin ağırlıklı kısmını oluşturduğunu ve bu kaynakla silah, mühimmat ve 

teçhizat satın alarak bir nevi terör faaliyetlerini finanse ettiğini belirtilmiştir.428 

ABD’nin PKK terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı ile organik bağı 

hakkındaki görüşünün ise 1992 yılında Uyuşturucuyla Mücadele Bürosu tarafından 
                                                           
424 Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2015, s.27-28. 
425 UNODC, The Globalization of Crime-A Transnational Organizsed Crime Threat Assessment, 
Avusturya, 2010, s.123. 
426 UNODC, Afghanistan Drug Report, Aralık 2014, s.17. 
427 FATF, Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates, Haziran 
2014, s.48. 
428  FATF, Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering And Combating the 
Financing of Terrorism Turkey, 2007, s.5. 



144 
 

yayımlanan “Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi” başlıklı belgede, PKK’nın 

Avrupa’daki uyuşturucu kartelini elinde bulundurduğu tespiti ile somut bir görünüm 

kazanmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Uluslararası Narkotik 

Kontrol Stratejisi Raporları’nda PKK’nın yasa dışı uyuşturucu ticareti 

gerçekleştirdiği,  uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı ile terörizm faaliyetlerini finanse 

ettiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte 2016 yılı raporunda; Türkiye’deki 

uyuşturucu kaçakçılarının çoğunlukla Kürtler ve İranlılardan oluştuğu,               

Şubat 2012’de ABD Hazine Bakanlığı’nın Moldova ve Romanya merkezli 

uyuşturucu ticaretinde bulunan PKK destekçilerine yaptırım uyguladığı 

belirtilmektedir.429 

Benzer şekilde ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele 

Dairesi (DEA) de sahip olduğu verilerin, örgütün uyuşturucu sevkiyatını 

vergilendirdiğini ve uyuşturucu kaçakçılarını koruma karşılığında gelir elde ettiğini 

ortaya koyduğunu kabul etmektedir.430 

Uyuşturucu ticaretinin yanı sıra; çeşitlilik ve işleniş biçimi bakımından geniş 

bir yelpazeye sahip olan kaçakçılık, düşük maliyetle yüksek kazanç sağlaması 

sebebiyle organize suç ve terör örgütlerinin başvurdukları faaliyetlerdendir.              

PKK terör örgütü tarafından da gelir elde etmek üzere hem bizzat yapılan hem de 

yapanlar üzerinden vergilendirme faaliyetiyle gelir elde etmek üzere başvurulan yasa 

dışı yöntemlerden birisidir. Öncelikle PKK’nın sınır illerindeki kaçakçılık 

faaliyetlerinden önemli ölçüde gelir elde ettiği söylenebilir. Örneğin Welat kod 

Ramazan Baysal Karabudak, Haziran 2010’da verdiği ifadede, “Esendere Sınır 

Kapısı’nın güneyinde Türkiye-İran-Irak sınır hatlarının kesiştiği noktada bulunan 

Şehidan, Kandil alanında bulunan Kuzine, Van-İran sınırında bulunan Kalereş ve 

Hakurke-Hınıre arasında bulunan Kaleşin gümrük noktalarında kaçakçılık 

faaliyetlerinden vergi alındığı” bilgisini vermiştir.431 

                                                           
429 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2016 International Narcotics 
Control Strategy Report, 2016, s.280. 
430 DEA Congressional Testimony, “Drugs, Money And Terror”, 24.04.2002, http://www.dea.gov/ 
pr/speeches-testimony/2002t/ct042402p.html, (13.03.2016). 
431 Milliyet Gazetesi, “PKK’nın Haraç Tarifesi”, 27.07.2012. 
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Nisan 2007 tarihli Terörizm Hakkında Ülkeler 

Raporu ve NATO’nun Terör Tehdidi İstihbarat Birimi Raporu’na göre PKK terör 

örgütü, organize suçların farklı türlerinin (uyuşturucu, kalpazanlık, yasa dışı döviz 

değişimi vb.) yanı sıra kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı ekonomik 

faaliyetlerde de bulunmaktadır. Bu raporlar ayrıca PKK’nın destekçilerinden                

zorla para topladığını da vurgulamaktadır.432 Halihazırda örgütün yıllık bütçesinin 

üçte birini vergilendirme faaliyetlerinin oluşturduğu tahmin edilmektedir. 433            

(Tablo-8)  

Tablo-8: PKK’nın Sözde Vergilendirme Faaliyetleri 

Kaçakçılığa Konu Mal Birim Sözde Vergi Oranı 

Eroin Kilogram 65 ABD Doları 

Baz Morfin Kilogram 25 ABD Doları 

Kokain Kilogram 3000 ABD Doları 

Sigara Katır başına 7 ABD Doları 

Çay Katır başına 7 ABD Doları  

Şeker Katır başına 5 ABD Doları 

Göçmen Göçmen başına 100 ABD Doları 

Küçükbaş Hayvan Hayvan başına 3 TL 

Büyükbaş Hayvan Hayvan başına 5 TL 

Kaynak: UTSAM, 2013, s.29. 

Öncelikle güvenlik güçlerince PKK’nın şehir yapılanması olarak bilinen 

KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen belgeler, örgütün zorla 

para toplama faaliyetleri hakkında ipuçları içermektedir. Örneğin Şırnak İl Jandarma 

Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında KCK’ya yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda, 

zengin işadamlarına kesilmiş HPG makbuzları ele geçirmiştir. Şırnak’ta işadamlarına 

250 adet makbuz dağıtıldığı ve bu şekilde 2 milyon TL para toplandığını tespit 

edilmiştir. 434 Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen bağış 

makbuzları, bu yöntemin örgüt tarafından kullanıldığının somut bir göstergesidir. 

Örgüte yönelik operasyonların yanı sıra yakalanan örgüt mensuplarının 

ifadeleri de zorla para toplama faaliyetlerinin örgüt tarafından önemli bir fon kaynağı 

                                                           
432 UTSAM, s.25. 
433 Kelly, 2012, s.241. 
434 Radikal Gazetesi, 03.01.2011, “HPG Haracının Belgesi”. 
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olarak değerlendirildiğini teyit etmektedir. Örneğin Bingöl Emniyet Müdürlüğü 

ekiplerince yakalanan PKK üyesi Suriyeli Ferhat Doğan kod Cihat Bekir                 

Aralık 2011’de alınan ifadesinde, “PKK yönetimi ve bölge sorumlularının 

talimatlarıyla vergilendirme adı altında özellikle bölgedeki PKK karşıtı zengin 

işadamları, müteahhitler, nakliyeciler, kaçakçılar, tüccarlar, orman-ağaç kesim 

ihalesini alanlardan tehditle haraç alındığı, para cezası kesildiği veya kaçırılarak 

fidye istendiği, Bingöl/Karlıova ilçesinin Devecik Köyü’nde yapılan hidroelektrik 

santraline 9 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenen eylemde kaçırılan şahıslara karşılık 

para alınmasının buna örnek olduğu” bilgilerini vermiştir.435 

Benzer şekilde 10 Şubat 2015’te tutuklanan örgüt yöneticilerinden İran 

uyruklu Çiya kod  Lokman Kakamele’nin, Haziran 2010’da örgüt adına Ağrı iline 

bağlı köylerde zorla sözde vergi adı altında para topladığını itiraf etmiştir.436 

2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olan Bahoz Ahmet kod adlı örgüt 

mensubu ifadesinde; terör örgütünün vergilendirme adı altında ve yardım olarak 

Türkiye içerisinden ve Avrupa ülkelerindeki vatandaşlardan para topladığını,           

Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye kaçakçılık yapan kişilerden de önemli miktarda 

malzeme ve para temin ettiğini, bölgedeki iş adamlarından, kazandıkları kar payının 

%10’luk dilimini vergi olarak aldığını belirtmektedir.437 

PKK, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki otorite boşluğundan yararlanarak 

Türkiye sınırına yakın bölgelerde oluşturduğu sözde gümrük kapılarında kaçakçılar 

dışında yasal yük taşıyan araçlardan bile vergi adı altında haraç almaktadır.             

Ayrıca kaçakçılardan ve yerel yönetimlerdeki sempatizanları aracılığıyla bölgede 

ihale yoluyla iş alan şirketlerden de haraç aldığı vurgulanmaktadır.438 Örneğin sınırın 

Irak tarafında Haftanin, Derari, Ore, Hakurk, Nazdur bölgeleri ile İran tarafında, 

Şehidan,Tise Harçini, Erbila-Urumiye-Makü bölgelerinde sözde gümrük noktalarının 

                                                           
435 “PKK’lının Haraç Toplama İtirafı”, http://www.bingolonline.com/Form.php?Sayfa=Yazdir&id=39 
161&f=1, 15.02.2016. 
436  Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, “PKK/KCK Terör Örgütü Üst Düzey Yöneticisi Yakalandı, 
11.02.2015, http://www.sanliurfa.pol.tr/Haberler/Sayfalar/pkk_kck_yakalandi.aspx, 15.02.2016. 
437 Milliyet Gazetesi, “Teslim Olan PKK’lı Anlattı.”, 26.09.2015. 
438 UTSAM, 2013, s.28-29. 
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bulunduğu, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş neticesinde örgütün, Suriye 

alanında da benzer faaliyetler yürüttüğü ifade edilmektedir.439 

Terör örgütü zorla para toplama yöntemine de aktif olarak başvurmaktadır. 

Örneğin 03/01/2016’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 

ekipleri tarafından yakalanan Rambo kod adlı cezaevi firarisi örgüt mensubunun, 

tehdit ve şantajla işadamlarından topladığı paraların bir bölümünü örgüte aktardığı 

bilgisine yer verilmiştir. 440  Zorla para toplama yönteminin güncel bir örneğine 

Diyarbakır’da rastlanılmaktadır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 

iddianamede; “Sur/Kırklar Dağı mevkisinde 2011 yılında yapımına başlanan 

konutların inşa sürecinde PKK’ya, konutların değerinin yaklaşık %7’si oranında fon 

sağlandığı” hususuna yer verilmiştir.441 

Diğer taraftan örgüt, yerel yönetimlerdeki sempatizanları aracılığıyla bölgede 

ihaleleri alan şirketlerden haraç toplama, yerel yönetimler üzerinden gelir temini gibi 

kendine özgü bir finansman temin yöntemi de geliştirmiştir. Örneğin 2016 yılında, 

HDP’li belediyelerin, merkezi yönetimden gönderilen bütçenin ağırlıklı bölümünü 

yatırımdan ziyade, personel harcamalarına aktardıkları bilgisi kamuoyuna 

yansımıştır. 2014 yılı verilerine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi; merkezi 

yönetimden 137 milyon TL almış, 63 milyon TL’lik harcama kaleminin yaklaşık 

%62’sini personel giderleri oluşturmuştur. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi;           

2014 yılında 312 milyon TL harcama yapmış, bunun yaklaşık %26’sı personel 

harcamalarına tahsis etmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi, 156 milyon TL harcama 

yapmış, harcamaların yaklaşık %40’ı personel giderlerine tahsis edilmiştir.           

Hakkari Belediyesi, toplam geliri 28.5 milyon TL’nin %53’ü personel harcamalarına 

tahsis edilmiştir. Şırnak Belediyesi ise 29 milyon TL’lik toplam gelirin %45’i 

personel giderleri için kullanılmıştır. Bununla birlikte 5393 sayılı Belediyeler 

Kanunu’na göre belediyelerin toplam gelirlerinin %30’undan fazlasını personel 

harcamalarına harcayamayacağı hükmü dikkate alındığında, bahse konu 

harcamaların içeriği Hakkari örneğinde olduğu gibi şüpheli hale gelmektedir. 442        

                                                           
439 UTSAM, 2013, s.28. 
440 Vatan Gazetesi, “PKK’nın Finansörü Eylem Hazırlığında Yakalandı.”, 04.01.2016. 
441 Anadolu Ajansı, “Diyarbakır’daki Kırklar Dağı Konutları İddianamesi”, 10.06.2016. 
442 A Haber, “Hendeğe Para Var Ama Hizmete Yok”, 07.01.2016. 
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Bu durum, devletin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle yerel 

yönetimlerde denetim mekanizmasını etkinleştirmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Öte yandan 2011 yılında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)’ın, BDP'li 

belediyelerin ve belediyelerden ihale alan firmaların PKK'ya “devrim vergisi” adıyla 

yılda 28 milyon lira aktardığını, belediye başkanlarının maaşlarının yarısını örgüte 

aktardığını tespit ettiği hususu, basın-yayın organlarına yansımıştır.443 

Gasp ve soygun aracılığıyla gelir temini, birinci bölümde ifade edildiği gibi, 

terör örgütlerinin çoğunlukla kuruluş yıllarında başvurdukları yöntemlerden olsa da 

PKK terör örgütü için bu önerme geçerli görünmemektedir. Kuruluş yıllarında gasp 

ve soygun yöntemini kullanan terör örgütünün halihazırda da benzer faaliyetlerle 

gelir temin ettiği söylenebilir. Örneğin Şubat 2015’te IKYY’den Türkiye’deki            

döviz bürolarına 7 milyon ABD Doları para taşıyan kurye aracı Silopi-Cizre arasında 

gasp edilmiştir.444 Ayrıca Ekim 2015’te terör örgütü PKK, Diyarbakır/Bismil’de bir 

kamu bankasına ait para nakil aracından 110 bin lira gasp etmiştir.445 

III. TÜRKİYE’NİN TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELE 

KONSEPTİ 

40 yılı aşkın süredir terörizmin başlıca ulusal güvenlik sorunu olduğu 

Türkiye’de, genel olarak terörizmle, spesifik olarak ise terörizmin finansmanıyla 

mücadeleye yönelik tedbirler çoğunlukla uluslararası alandaki çabalara paralel 

hukuki düzenlemelerle uygulamaya konulmaktadır. Bu kapsamda öncelikle 

uluslararası mevzuatta yer alan düzenlemeler, T.C. Anayasası’nın “Milletlerarası 

Andlaşmaları Uygun Bulma” başlıklı 90. maddesi 446  çerçevesinde ilgili hukuki 

                                                           
443 Dünya Bülteni, “BDP’li Belediyelerden PKK’ya 28 Milyon Lira”, 19.10.2011. 
444 Doğru Haber, “PKK’dan 7 Milyon Dolarlık Soygun”, 11.02.2015. 
445 Hürriyet Gazetesi, “PKK’lılar Banka Aracından 110 Bin Lira Gasp Etti”, 06.10.2015. 
446 T.C. Anayasası’nın 90. maddesi: Türkiye Cumhuriyeti adına Yabancı Devletlerle ve Milletlerarası 
Kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir 
kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı 
aşmayan andlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve 
Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile 
yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari 
andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya 
göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan 
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süreçler akabinde kanun hükmünde kabul edilmektedir.  Diğer taraftan, ulusal 

düzeyde yürürlüğe konulan kanun, yönetmelik, tebliğ vb. düzenlemelerle terörizm ve 

terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatı oluşturulmaktadır. 

A. Türkiye’de Mevcut Hukuki Mücadele Yöntemleri 

Terörizmin finansmanı ile hukuki mücadele kapsamında geliştirilen 

uluslararası düzenlemeler, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca TBMM’nin uygun 

bulması akabinde, Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kabul edilmektedir. 

Bu çerçevede öncelikle BM tarafından 1963 yılından başlamak üzere hazırlanan           

13 adet uluslararası sözleşme ve protokolün tümü, TBMM tarafından uygun 

bulunarak yürürlüğe konulmuştur (Tablo-9).  

Tablo-9: Ulusal MevzuattaYürürlükte Olan BM Sözleşme/Protokolleri 

SÖZLEŞME UYGUN BULMA KANUNU 

Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin 
Sözleşme (1963) 

4 Mayıs 1975 

Uçakların Yasadışı Ele Geçirilmesinin Önlenmesi 
Sözleşmesi (1970) 

7 Aralık 1972 

Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanunsuz Hareketlerin 
Önlenmesi Sözleşmesi (1971) 

4 Mayıs 1975 

Diplomatik Ajanlar Dahil Uluslararası Korunan Kişilere 
Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesi (1973) 

23 Ocak 1981 

Rehin Alma Olaylarına Karşı Uluslararası Sözleşme 
(1979) 

29 Nisan 1988 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında 
Sözleşme (1980) 

11 Ocak 1984 

Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesi Sözleşmesine Ek Uluslararası Sivil Havacılığa 
Hizmet Veren Havalimanlarında Yasadışı Şiddet 
Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü (1988) 

17 Mayıs 1989 

Denizcilik Seyrüsefer Güvenliğine Karşı Yasa Dışı 
Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi (1988) 

9 Ekim 1990 

Kıta Sahanlığı Üzerinde Bulunan Sabit Platformların 
Güvenliğine Karşı Kanunsuz Eylemlerin Önlenmesi 
Protokolü (1988) 

9 Ekim 1990 

                                                                                                                                                                     
yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında 
birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır. 
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Plastik Patlayıcıların Tespit Edilmesi Amacıyla 
İşaretlenmesi Hakkında Sözleşme (1991) 

8 Nisan 1994 

Terörist Bombalamaların Önlenmesi Uluslararası 
Sözleşmesi (1997) 

1 Kasım 2002 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşme (1999) 

1 Ekim 2002 

Nükleer Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi (2005) 8 Mayıs 2012 

Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı açıklamalarından derlenmiştir. 

Ayrıca BM Şartı’nın 7. bölümü uyarınca, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları 

BM’ye üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Örneğin Taliban, El Kaide ve 

Usame Bin Ladin ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara ait malvarlıklarının dondurulması 

çağrısına yer verilen 1267 sayılı BMGK kararı, Türkiye için bağlayıcı bir hukuki 

düzenlemedir. Benzer şekilde üye devletlere, terörün finansmanının önlenmesi için 

gerekli adli ve idari tedbirlerin alınması, yabancı ülkeler tarafından yapılacak 

malvarlıklarının dondurulması taleplerinin yerine getirilmesi, uluslararası işbirliği ve 

bilgi değişimi çağrısında bulunan 1373 sayılı BMGK kararı da Türkiye açısından 

bağlayıcı niteliktedir.  

Diğer taraftan BM’nin yanı sıra Avrupa Konseyi bünyesinde terörizmle 

ve/veya terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik hazırlanan sözleşmelerin tümü 

Türkiye tarafından uygun bulunarak yürürlüğe konulmuştur (Tablo-10). 

Tablo-10: Avrupa Konseyi Tarafından Yürürlüğe Konulan Düzenlemeler 

SÖZLEŞME UYGUN BULMA KANUNU 

Terörizmin Bastırılmasına Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (1977) 

19 Mayıs 1981 

Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, 
Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg 
Konvansiyonu-1990) 

6 Ekim 2004 

Terörizmin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (2005) 

23 Mart 2012 

Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El 
Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin 
Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
(Varşova Konvansiyonu-2005) 

29 Ocak 2016 

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı açıklamalarından derlenmiştir. 



 

3713 Sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza 

Türkiye, uzun yıllardan beri terörizmle 

birlikte, 2006 yılına kadar u

olarak yer vermemiştir.

Kanunu’nun örgüt kurma

suça iştirakle ilgili genel hükümlerinin

uygulandığı görülmektedir.

cezalandırılan bir fiil olarak değerlendirilmiştir.

finansmanıyla mücadeleye ilişkin 

verilmiştir (Şekil-23).

Şekil-23: Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Mevzuatın

 

 

1. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

1980’li yılların sonuna doğru Türkiye’de terör eylemlerinin artması ve başta 

mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak 

yetersiz kalması, yeni bir mevzuata duyulan ihtiyacı somut hale getirmiştir. 

Nitekim 3713 sayılı TMK’nın gerekçesinde; 

yürürlüğe konulan “Kamu Düzeninin Sağlanması, Terörist Gruplarla Mücadele, 

Şiddet Suçlarının Önlenmesi” içerikli kanunlarda olduğu gibi, Türkiye’de de hukuka 

ve demokratik hak ve özgürlüklere uygun kanuni düzenleme ve

tehdidine karşı tedbirlere duyulan ihtiyaca vurgu yapılmıştır.

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 

mücadeleye yönelik spesifik bir düzenleme 

Bununla birlikte TMK, 2006 yılına dek terörizmin finansmanı suçuna y

özel bir hüküm içermemiştir. Ancak

                                                          
447 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Genel Gerekçesi, 
TUTANAK/TBMM/d18/c059/tbmm18059106ss0554.pdf

5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu 

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun

Terörizmin 
Finansmanının 

Hakkında Kanun

uzun yıllardan beri terörizmle mücadele eden bir ülke olmakla 

2006 yılına kadar ulusal mevzuatta terörizmin finansmanı

yer vermemiştir. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele 

Kanunu’nun örgüt kurma ve örgüt üyelerine yardıma ilişkin hükümleri ile 

suça iştirakle ilgili genel hükümlerinin terörizmin finansmanı suçu için de 

uygulandığı görülmektedir. Böylece terörizmin finansmanı, 

cezalandırılan bir fiil olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede aşağıda terörizmin 

mücadeleye ilişkin ulusal mevzuatın kronolojik gelişimi

). 

Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Mevzuatının

. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

1980’li yılların sonuna doğru Türkiye’de terör eylemlerinin artması ve başta 

mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere mevzuatın terörizmle mücadelede 

rsiz kalması, yeni bir mevzuata duyulan ihtiyacı somut hale getirmiştir. 

Nitekim 3713 sayılı TMK’nın gerekçesinde; bazı Batılı ülkeler ve diğer ülkelerde 

yürürlüğe konulan “Kamu Düzeninin Sağlanması, Terörist Gruplarla Mücadele, 

Şiddet Suçlarının Önlenmesi” içerikli kanunlarda olduğu gibi, Türkiye’de de hukuka 

ve demokratik hak ve özgürlüklere uygun kanuni düzenleme ve uzun vadeli terörizm 

karşı tedbirlere duyulan ihtiyaca vurgu yapılmıştır.447 12 Nisan 1991 tarih 

Terörle Mücadele Kanunu ile Türkiye’de ilk kez terörizmle 

mücadeleye yönelik spesifik bir düzenleme mevzuata kazandırılmıştır.

birlikte TMK, 2006 yılına dek terörizmin finansmanı suçuna y

özel bir hüküm içermemiştir. Ancak 29 Haziran 2006 tarih ve 5532 sayılı 

                   
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Genel Gerekçesi, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ 

TUTANAK/TBMM/d18/c059/tbmm18059106ss0554.pdf. 
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6415 Sayılı 
Terörizmin 

Finansmanının 
Önlenmesi          

Hakkında Kanun

mücadele eden bir ülke olmakla 

finansmanına müstakil bir suç 

Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele 

örgüt üyelerine yardıma ilişkin hükümleri ile TCK’nın 

zmin finansmanı suçu için de 

terörizmin finansmanı, Türk hukukunda 

Bu çerçevede aşağıda terörizmin 

evzuatın kronolojik gelişimine yer 

ın Gelişimi 

1980’li yılların sonuna doğru Türkiye’de terör eylemlerinin artması ve başta 

üzere mevzuatın terörizmle mücadelede 

rsiz kalması, yeni bir mevzuata duyulan ihtiyacı somut hale getirmiştir.          

bazı Batılı ülkeler ve diğer ülkelerde 

yürürlüğe konulan “Kamu Düzeninin Sağlanması, Terörist Gruplarla Mücadele, 

Şiddet Suçlarının Önlenmesi” içerikli kanunlarda olduğu gibi, Türkiye’de de hukuka 

uzun vadeli terörizm 

12 Nisan 1991 tarih 

Türkiye’de ilk kez terörizmle 

mevzuata kazandırılmıştır. 

birlikte TMK, 2006 yılına dek terörizmin finansmanı suçuna yönelik 

29 Haziran 2006 tarih ve 5532 sayılı kanun ile 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/ 
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yapılan değişiklikle TMK’nın 8. Maddesinin başlığı “Terörün Finansmanı” olacak 

şekilde yeniden düzenlenmiştir. 5532 sayılı kanunun gerekçesinde; terörün 

finansmanı suçunun tanımalanarak uluslararası yükümlülüklerimizin karşılandığı 

vurgusu yer almaktadır. 448  Dolayısıyla ulusal mevzuatımıza terörün finansmanı 

suçunun dahil edilmesinin arka planında BM Terörizmin Finansmanının 

Önlenmesi’ne Dair Uluslar arası Sözleşme’nin bulunduğu belirtilebilir. 

Terörizmin finansmanının müstakil bir suç olarak ele alındığı söz konusu 

maddede, kimin tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını 

bilerek ve isteyerek fon449 sağlarsa veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı 

düzenlenmiştir. Bu noktada fonun, kullanılmamış olsa dahi, failin aynı şekilde 

cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla fonun kullanılmış olması bir 

şart niteliğinde değildir. Ayrıca TMK kapsamındaki suçların kamu görevinin 

sağladığı nüfuzun kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek cezanın 

yarı oranında arttırılacağı; bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde 

ise bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. 

TMK’nın 8. maddesine yönelik incelemelerde, maddenin “her kim” ifadesini 

içermesinden dolayı suçun failinin örgüt üyesi olmayan bir kimse de olabileceği, 

madde kapsamında terörün finansmanının, terör örgütünün finansmanı veya terör 

örgütüne yardım şeklinde değil, terör suçlarının işlenmesine yardım şeklinde 

algılanması gerektiği hususları öne çıkmaktadır. 450  Ayrıca TMK’nın 8. maddesi 

terörizmin finansmanı suçunu mevzuata dahil etmekle birlikte, finansman suçunu, 

“terör suçlarının işlenmesinde kullanılma” şartıyla sınırlı tutmuştur. Diğer bir 

ifadeyle terör örgütünün, terör eylemi dışındaki harcamaları için finans temin etme 

faaliyetleri, söz konusu madde kapsamı dışında tutulmuştur. 451  Bu yaklaşımın, 

operasyonel harcamaların finansmanıyla mücadeleyi içermekle birlikte 

                                                           
448 Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Adalet Komisyonları Raporları (1/1194), 2006,  https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem 
22/yil01/ss1222m.htm, (18.02.2016).  
449 Söz konusu maddede fon, “para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, 
gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değer” şeklinde 
tanımlanmıştır. 
450  Engin AKIN, Anayasa Mahkemesi-Yargıtay Kararları ve Uluslararası Hukuk Metinleri 
Çerçevesinde Terör ve Terörün Finansmanı Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, s.397. 
451 AYKIN ve SÖZMEN, 2009, s.147. 



153 
 

organizasyonel harcamaların finansmanıyla mücadeleyi devre dışı bıraktığı 

belirtilebilir. Oysa ilk bölümde vurgulandığı gibi organizasyonel maliyetler, terör 

örgütlerinin bütçelerinin ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. 

Öte yandan 29 Haziran 2006 tarih ve 5532 sayılı Kanun ile TMK’nın                 

7. maddesinde terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanların TCK’da 

yer alan; silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişinin, 10 yıldan 15 yıla, silahlı örgüte 

üye olanların ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmüne 

göre cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de ulusal mevzuata göre 

terörün finansmanı suçunun cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir. 

2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  

3713 sayılı TMK’da 18 Temmuz 2006 tarih ve 5532 sayılı Kanun ile yapılan 

değişikliğe, diğer bir ifadeyle terörizmin finansmanı suçuna mevzuatta spesifik 

olarak yer verilmesine dek, bu kapsamdaki suçlar için 26 Eylül 2004 tarih ve             

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” 

başlıklı 220. maddesinin 7. bendinin uygulandığı görülmektedir. Buna göre, örgüt 

içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek 

yardım eden kişinin, örgüt üyesi olarak cezalandırılması esas alınmaktadır. 

TCK’da terörizmin finansmanı suçuyla ilgili açık bir düzenleme yer 

almamıştır. Ancak terör örgütlerinin yasa dışı yollardan gelir elde etmesi nedeni ile 

“Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” başlıklı 282. maddesi dolaylı 

olarak terörizmin finansmanını ilgilendirmektedir. Söz konusu maddede, “Alt sınırı 

bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve 

meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli 

işlemlere tabi tutan kişinin, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılacağı” hüküm altına alınmıştır.  

Ayrıca 282. maddede, söz konusu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli 

bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi hâlinde, 

verilecek hapis cezasının yarı oranında arttırılacağı düzenlenmiştir Suçun, suç 
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işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ise 

verilecek cezanın bir kat arttırılacağı; suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler 

hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağına da yer verilmiştir. 

3. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun 

Türkiye’de kara para aklama ile mücadele, 13 Kasım 1996 tarih ve 4208 

sayılı “Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ile düzenlenmiştir. 

Ancak uluslararası alanda aklamaya ilişkin standartlardaki değişiklikler ve terörizmin 

finansmanının kara para aklama ile yakın ilişkisi nedeniyle 18 Ekim 2006 tarih ve 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe 

konulmuştur. 

Kanunun 4. maddesinde finansal kuruluşlara MASAK’a şüpheli işlem 

bildirimi yapma yükümlülüğü getirilmiştir Böylece terörizmin finansmanı ile 

mücadele kapsamında önemli bir adım atıldığı söylenebilir. Bu çerçevede 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 makinası, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu 

faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca 

belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenlere birtakım yükümlülükler getirilmiştir. 

Bu kapsamda söz konusu kesimlerin, işlemlerde mal varlığının yasa dışı yollardan 

elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe 

veya şüpheyi gerektirecek bir hususla karşılaşmaları durumunda, bu işlemleri 

MASAK’a bildirmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Kanunun 19. maddesinde ise MASAK’ın terörizmin finansmanıyla mücadele 

bağlamındaki görev ve yetkilerine, aklama veya terörün finansmanı suçunun 

işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet 

savcılığına intikal ettirme yükümlülüğü ilave edilmiştir.  Dolayısıyla 4. madde 

kapsamında MASAK’a bildirilen şüpheli işlemler, MASAK tarafından 

değerlendirildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirilmektedir.  



155 
 

MASAK tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na sunulan ve terörizmin finanse 

ettiği tespit edilen bir şüpheli işlem bildirimine örnek verecek olursak, 2012 yılında 

“MASAK’ın; Chrest Vakfı 452 , The Global Fund For Children 453  ve Ashoka 

General454isimli vakıfların PKK’ya yakın Diyarbakır’da faaliyet gösteren Umut Işığı 

Kadın Kooperatifi’ne yüklü miktarda para aktardığını tespit ederek hazırladığı raporu 

savcılığa gönderdiği” şeklinde basına yansıyan haber dikkat çekicidir. 

B. Türkiye’de Mevcut Finansal Mücadele Yöntemleri 

Finansal mücadele kapsamında Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar, 

FATF tavsiyeleri ve MASAK tarafından yürürlüğe konulan tebliğlere uygun olarak 

faaliyetlerini yürütmektedirler. 

MASAK Faaliyet Raporları’ndan elde edilen verilerden hareketle, 5549 sayılı 

kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde 2002-2006 döneminde yapılan şüpheli işlem 

bildirim sayısı ile bu bildirimler içerisinde terörün finansmanına ilişkin şüpheli işlem 

bildirim sayısı Tablo-11’de görüldüğü gibidir. 

Tablo-11: Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Yıllara Göre Dağılımı (2002-2007) 

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM 
KAYNAĞI 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bankalar 193 177 288 349 1103 2871 

Katılım Bankaları - 3 1 2 30 32 

Sigorta Kurumları 1 - - - - 3 

Aracı Kurumlar - - 1 1 7 40 

Toplam 194 180 290 352 1140 2946 

Terörün Finansmanına İlişkin                        
Şüpheli İşlem Bildirimi 

- - 3 6 13 217 

Kaynak: MASAK Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir. 

                                                           
452  Vakfın internet sitesinde, Umut Işığı Kadın, Kültür, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’ne       
2006 yılında sağlanan 24.800 ABD Dolarlık fonun, Diyarbakır’ın aşırı yoksulluk, yeteriz hizmet ve 
şiddet vakaları ile bilinen Fatihpaşa mahallesindeki Umut Işığı çocuk merkezinin programlarını 
desteklemek için kullanıldığı; 2007 yılında ise aynı amaçlarla 20.800 ABD Doları fon sağlandığı 
belirtilmektedir. (http://www.chrestfoundation.org/TR/grantsawarded.asp, 13.11.2015). 
453 Kuruluşun internet sitesinde, Umut Işığı Kadın, Kültür, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’ne 
2007-2011 döneminde 57.500 ABD Doları kadar fon aktarıldığı belirtilmektedir. 
(http://www.globalfundforchildren.org/partners/umut-isiginkadin-cevre-kyltyr-ve-isletme-kooperatifi/, 
13.11.2015). 
454  Vakfın internet sitesinde, Umut Işığı Kadın, Kültür, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi 
kurucularından Naşide Buluttekin’in Ashoka Fellow’ları arasında yer aldığı ve Diyarbakır’da suça ve 
şiddete meyilli genç oranını düşürmek için çalışmaya devam ettiği belirtilmektedir. 
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5549 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında ise şüpheli işlem bildirim 

sayısı ile bu bildirimler içerisinde terörün finansmanına ilişkin şüpheli işlem bildirim 

sayısı ise Tablo-12’de yer almaktadır. 

Tablo-12: Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Yıllara Göre Dağılımı (2008-2014) 

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM 
KAYNAĞI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bankalar 4889 9480 9968 8141 13504 22086 31146 

Aracı Kurumlar 9 168 28 117 237 177 209 

Finansman, Faktoring, Finansal 
Kiralama ve Yatırım Şirketleri 

15 32 70 164 520 775 2065 

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 
şirketleri 

10 129 148 286 569 629 693 

Noterler 1 6 1 4 1 1 1 

PTTA.Ş. - 6 25 11 297 850 1677 

Döviz Büroları ile Kıymetli 
Maden Aracı Kuruluşları 

- 2 11 14 123 897 498 

Kargo Şirketleri - - - - 61 174 194 

Serbest Muhasebeciler, Mali 
Müşavirler 

- - - 1 - - - 

Talih ve Bahis Oyunları 
Alanında Faaliyet Gösterenler 

- - - 1 5 1 - 

İş Makineleri Dahil Her Türlü 
Deniz, Hava ve Kara Nakil 
Vasıtalarının Alım-Satımı İle 
Uğraşanlar 

- - - - 1 - - 

Kıymetli Maden, Taş ve 
Mücevher Alım Satımı 
Yapanlar (Kuyumcular) 

- - - - - 2 - 

Toplam 4924 9823 10251 8739 15318 25592 36483 

Terörün Finansmanına İlişkin 
Şüpheli İşlem Bildirimi 

228 49 186 219 332 459 - 

Kaynak: MASAK Faaliyet Raporları ve Avrupa Komisyonu                                                  

Türkiye Düzenli İlerleme Raporları’ndan derlenmiştir. 

İkincil mevzuattaki düzenlemeler arasında halihazırda terörizmin 

finansmanıyla mücadele çerçevesinde yürürlükte olan üç yönetmelik bulunmaktadır. 

Bunlar, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında 
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Yönetmelik” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 

Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ten oluşmaktadır. 

Bunlardan, 9 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan “Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik” ile 1 Ekim 2006 tarih ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin 

aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, 

yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama 

yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

16 Eylül 2008 tarihinde yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 

Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı 

Hakkında Yönetmelik” ile 1 Ekim 2006 tarih ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak;              

suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla 

yükümlülerin uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin 

usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

31 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 

Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 

ise 7 Şubat 2013 tarih ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 

Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak; terör ve terörizmin finansmanıyla etkin 

mücadele edilmesi kapsamında; mal varlığının dondurulması kararlarının alınması, 

icrası, kaldırılması, dondurulan mal varlığının yönetimi ve denetimine ilişkin usul ve 

esaslar düzenlenmiştir. 

İkincil mevzuatta yer alan yönetmeliklerin yanı sıra, MASAK tarafından 

yayımlanan tebliğler de terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatının birer 

parçasını oluşturmaktadır.  MASAK tarafından bugüne dek 12 adet Genel Tebliğ ile 

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlem Bildirimi Tebliğ olmak üzere toplam 

13 adet Tebliğ yayımlanmıştır (Tablo-13). 
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Tablo-13: MASAK Genel Tebliğleri ve Güncel Durumları 

TEBLİĞ KONUSU GÜNCEL DURUMU 

1 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 31 Aralık 1997) 

Kimlik tespitine ilişkin esaslar 6 sıra nolu MASAK Genel 
Tebliği ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

2 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 31 Aralık 1997) 

Şüpheli işlemlerle ilgili esaslar 
 

6 sıra nolu MASAK Genel 
Tebliği ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

3 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 7 Şubat 2002) 

Şüpheli işlemlerle ilgili esaslar 
 

6 sıra nolu MASAK Genel 
Tebliği ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

4 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 10 Kasım 2002) 

Kimlik tespit zorunluluğu, 
kimlik tespit usulü, uyum 
görevlisi atanması ve şüpheli 
işlem bildirim usulü, denetim 
ve eğitim ile ilgili esaslar 

6 sıra nolu MASAK Genel 
Tebliği ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Terörün Finansmanına 
Yönelik Şüpheli İşlem 
Bildirimi Tebliğ 
(Yürürlük: 7 Kasım 2007) 

Şüpheli işlem bildirimine 
ilişkin usul ve esaslar 

6 sıra nolu MASAK Genel 
Tebliği ile II. ve III.  Bölümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

5 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 9 Nisan 2008) 

Yükümlü sayılanlar tarafından 
müşterinin tanınması ilkesi 
kapsamında uyulması gereken 
basitleştirilmiş tedbirlerle ilgili 
esaslar 

Yürürlükte 
(10 ve 11 sıra nolu tebliğlerle,   

5 sıra nolu tebliğde 
değişiklikler yapılmıştır.) 

6 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 27 Eylül 2008) 

Yükümlü sayılanlar tarafından,  
suç gelirlerinin aklanmasının ve 
terörün finansmanının 
önlenmesi kapsamında şüpheli 
işlem bildiriminde bulunulması 
yükümlülüğünün yerine 
getirilmesine ilişkin esaslar 

13 sıra nolu MASAK Genel 
Tebliği ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

7 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 2 Aralık 2008) 

Yükümlülerin, 1/4/2008 tarihi 
itibarıyla sürekli iş ilişkisi 
içinde bulundukları 
müşterilerinin kimlik tespiti 
kapsamındaki bilgilerinin 
mevzuata uygun hale 
getirilmesi ile kimlik tespiti 
kapsamındaki diğer 
açıklamalarla ilgili esaslar 

Yürürlükte 

8 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 26 Mayıs 2009) 

Sürekli iş ilişkisi içinde 
bulundukları müşterilerinin 
kimlik tespiti kapsamındaki 
bilgilerinin mevzuata uygun 
hale getirilmesi için 
yükümlülere verilen sürenin 
uzatılmasına ilişkin esaslar 

Yürürlükte 

9 Sıra Nolu Genel Tebliğ Yükümlü sayılanlar tarafından Yürürlükte 
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(Yürürlük: 2 Ocak 2010) müşterinin tanınması ilkesi 
kapsamında uyulması gereken 
basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin 
esaslar 

12 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 21 Haziran 2014) 

Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında mal varlığı 
bulunduran ya da mal varlığı 
kaydı tutan kişi, kurum ve 
kuruluşlarca (uygulayıcılar) 
yerine getirilmesi ve 
dondurulan malvarlıklarının 
Başkanlıkça verilecek izin 
kapsamında Kanun 
hükümlerine uygun olarak 
yönetilmesine ilişkin esaslar 

Yürürlükte 

13 Sıra Nolu Genel Tebliğ 
(Yürürlük: 25 Ağustos 2014) 

Şüpheli işlem bildirimine 
ilişkin usul ve esaslar 

Yürürlükte 

Kaynak: MASAK verilerinden derlenmiştir. 

Günümüze dek MASAK ve muadili mali istihbarat birimleri arasında 

imzalanan mutabakat muhtıralarının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 

kararlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-14’ten de görülebileceği gibi Türkiye,          

2015 yılı itibarıyla 48 ülkenin mali istihbarat birimiyle mutabakat muhtırası 

imzalamış durumdadır. 

Tablo-14: Mali İstihbarat Birimleriyle Yapılan Mutabakat Muhtarıları 

YIL ÜLKE BAKANLAR 
KURULU KARARI 

RESMİ  
GAZETE 

2006 KKTC Mali İstihbarat Birimi 5.12.2006 - 2006/11428 09.01.2007 - 26398 

2007 Endonezya Mali İstihbarat Birimi 02.11.2007 - 2007/12787 06.12.2007 - 26722 

2007 Portekiz Mali İstihbarat Birimi 17.12.2007 - 2007/13015 05.01.2008 - 26747 

2007 İsveç Mali İstihbarat Birimi 27.12.2007 - 2007/13064 28.01.2008 - 26770 

2008 Moğolistan Mali İstihbarat Birimi 03.03.2008 - 2008/13338 20.03.2008 - 26822 

2008 Afganistan Mali İstihbarat Birimi 18.04.2008 - 2008/13569 13.05.2008 - 26875 

2008 Gürcistan Mali İstihbarat Birimi 06.08.2008 - 2008/14032 06.09.2008 - 26989 

2008 Arnavutluk Mali İstihbarat Birimi 22.09.2008 - 2008/14188 23.10.2008 - 27033 

2008 Suriye Mali İstihbarat Birimi 17.09.2008 - 2008/14168 11.10.2008 - 27021 

2008 Romanya Mali İstihbarat Birimi 28.11.2008 - 2008/14425 31.12.2008 - 27097  

2009 Makedonya Mali İstihbarat Birimi 15.06.2009 - 2009/15107 04.07.2009 - 27278 

2009 Güney Kore Mali İstihbarat Birimi 28.07.2009 - 2009/15326 04.09.2009 - 27339 

2009 Hırvatistan Mali İstihbarat Birimi 02.09.2009 - 2009/15437 03.10.2009 - 27365 
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2009 Bosna Hersek Mali İstihbarat Birimi 15.12.2009 - 2009/15689 05.01.2010 - 27453 

2010 Japonya Mali İstihbarat Birimi 22.03.2010 - 2010/287 28.04.2010 - 27565 

2010 Ukrayna Mali İstihbarat Birimi 29.06.2010 - 2010/673 27.07.2010 - 27654 

2010 Norveç Mali İstihbarat Birimi 07.06.2010 - 2010/565 30.06.2010 - 27627 

2010 Ürdün Mali İstihbarat Birimi 25.10.2010 - 2010/1023 20.11.2010 - 27761 

2010 Senegal Mali İstihbarat Birimi 31.01.2011 - 2011/1398 23.02.2011 - 27855 

2010 Lüksemburg Mali İstihbarat Birimi 31.01.2011 - 2011/1397 23.02.2011 - 27855 

2011 Belarus Mali İstihbarat Birimi 15.04.2011 - 2011/1720 28.05.2011 - 27947 

2011 B.Krallık Mali İstihbarat Birimi 15.04.2011 - 2011/1722 28.05.2011 - 27947 

2011 Kanada Mali İstihbarat Birimi 26.04.2011 - 2011/1790 28.05.2011 - 27947 

2011 Monako Mali İstihbarat Birimi 13.05.2011 - 2011/1879 04.07.2011 - 27984  

2011 Finlandiya Mali İstihbarat Birimi 10.10.2011 - 2011/2317 25.10.2011 - 28095 

2011 Avustralya Mali İstihbarat Birimi 13.12.2011 - 2011/2565 29.12.2011 - 28157 

2012 ABD Mali İstihbarat Birimi 02.04.2012 - 2012/3003 04.05.2012 - 28282 

2012 Hollanda Mali İstihbarat Birimi 16.04.2012 - 2012/7528 15.08.2012 - 28385 

2012 Belçika Mali İstihbarat Birimi 13.08.2012 - 2012/17398 10.09.2012 - 28407 

2012 Polonya Mali İstihbarat Birimi 16.07.2012 - 2012/3411 03.08.2012 - 28373 

2012 Malezya Mali İstihbarat Birimi 24.08.2012 - 2012/17895 10.09.2012 - 28407 

2012 Kosova Mali İstihbarat Birimi 24.08.2012 - 2012/18866 10.09.2012 - 28407 

2012 Rusya Mali İstihbarat Birimi 19.12.2012 - 2012/4136 23.01.2013 - 28537 

2012 Filipinler Mali İstihbarat Birimi 14.01.2013 - 2013/4220 27.01.2013 - 28541 

2013 Güney Afrika Mali İstihbarat Birimi 11.02.2013 - 2013/4312 13.03.2013 - 28586 

2013 Almanya Mali İstihbarat Birimi 08.04.2013 - 2013/4619 05.05.2013 - 28638 

2013 Tunus Mali İstihbarat Birimi 24.06.2013 - 2013/4992 26.07.2013 - 28719 

2013 Türkmenistan Mali İstihbarat Birimi 22.07.2013 - 2013/5166 16.08.2013 - 28737 

2013 Danimarka Mali İstihbarat Birimi 22.07.2013 - 2013/5185 16.08.2013 - 28737 

2013 S.Arabistan Mali İstihbarat Birimi 22.07.2013 - 2013/5167 16.08.2013 - 28737 

2013 Fas Krallığı Mali İstihbarat Birimi     

2014 Bangladeş Mali İstihbarat Birimi 08.09.2014 - 2014/6777 20.09.2014 - 29125 

2014 Kazakistan Mali İstihbarat Birimi 08.09.2014 - 2014/6776 20.09.2014 - 29125 

2015 Azerbaycan Mali İstihbarat Birimi  02.02.2015 - 2015/7263  19.02.2015 - 29272 

2015 Arjantin Mali İstihbarat Birimi  16.03.2015 - 2015/7443  24.04.2015 - 29336 

2015 Kırgızistan Mali İstihbarat Birimi  16.03.2015 - 2015/7417  24.04.2015 - 29336 

2015 Tacikistan Mali İstihbarat Birimi  16.03.2015 - 2015/7416  24.04.2015 - 29336 

2015 Karadağ Mali İstihbarat Birimi  16.03.2015 - 2015/7415  24.04.2015 - 29336 

Kaynak: MASAK, 2015 Yılı Faaliyet Raporu, s.50. 

 C. Türkiye’de Mevcut Operasyonel Mücadele Yöntemleri 

 Türkiye’de terörizmin finansmanıyla operasyonel mücadeleden kasıt, terör 

örgütlerinin yasa dışı finans kaynaklarının tespiti ve operasyonlarla söz konusu 

kaynaklardan gelir elde etmesinin engellenmesine yönelik güvenlik güçlerinin 

faaliyetleridir.  
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23 Şubat 1985 tarih ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile suç işlenmesini önleme, suçluları takip etme ve yakalama 

kaçakçılığı önleme ve takip etme görevleri, İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir.               

Bu çerçevede görevlendirilen Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama 

(KİHBİ) Daire Başkanlığı’nın KİHBİ Daire Başkanlığı, 7 Temmuz 1995 tarih ve 

95/7084 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

(KOM) Daire Başkanlığı adını almıştır.  

KOM Daire Başkanlığı, başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere her 

türlü sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, bilişim suçları, silah, mühimmat, 

tarihi eser, nükleer madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin 

kaçakçılığı ile organize suçlarla mücadele görevlerini yürütmektedir. 455                      

KOM Daire Başkanlığı, terörizmin finansmanıyla mücadele bağlamında ise istihbarat 

desteği ve güvenlik güçlerinin katkısıyla PKK’nın özellikle uyuşturucu kaçakçılığı 

faaliyetlerine yönelik operasyonlar düzenlemektedir. 

Prasad (2016); terörizmin finansmanıyla mücadelede kurumsal kapasite 

düzeyinin önemli olduğunu, istihbaratı elde etme, analiz etme ve zamanında 

paylaşmanın kritik olduğuna da dikkat çekmektedir. Söz konusu kurumsal kapasiteyi 

oluşturmak ise belirli bir bütçe ve siyasi istek gerektirmektedir. 456  Dolayısıyla 

operasyonel çalışmalarda finansal istihbaratın da önem taşıdığı belirtilebilir. 

IV. 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 

HAKKINDA KANUN 

 A. Kanunun Yürürlüğe Girmesi Süreci 

 11 Eylül terör eylemleri sonrasında başta ABD olmak üzere uluslararası 

alanda terörizmin finansmanı suçunu müstakil bir suç haline getirme eğilimi ağırlık 

kazanmış; bir önceki başlıkta incelendiği gibi, terörün finansmanını müstakil bir suç 

haline getiren mevzuat düzenlemeleri yapan ülkelerin sayısı giderek artmıştır. 

                                                           
455EGM, http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/Ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k-ve-Organize 
-Su%C3%A7larla-M%C3%BCcadele-Dairesi-Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.aspx, 
17. 11.2015. 
456 PRASAD, 2016, s.8. 
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Avrupa ölçeğinde bakıldığında, 11 Mart 2004 tarihinde Madrid’te banliyö 

trenlerinde meydana gelen terör saldırısı ile 7 Temmuz 2005’te Londra metrosunda 

meydana gelen terör eylemi, AB üyesi ülkelerde terörizmin finansmanıyla mücadele 

çabalarını hızlandırmıştır. Özellikle 2005/60/EC sayılı “Finansal Sistemin 

Terörizmin Finansmanı ve  Kara Para Aklanması Amacıyla Kullanılmasının 

Engellenmesi” başlıklı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin yürürlüğe 

girmiştir. Spesifik olarak kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye 

yönelik kanunların da özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren uygulamaya 

konulduğu görülmektedir. Bu bağlamda 6 Temmuz 2007’de Slovenya’da,               

18 Ocak 2008’de Estonya’da, 18 Temmuz 2008’de Hırvatistan’da,                             

1 Ağustos 2008’de Hollanda’da kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla 

mücadeleye ilişkin yürürlüğe giren benzer içerikte kanunlar buna örnek verilebilir. 

Uluslararası konjonktüre paralel şekilde Türkiye’de, terörizmin finansmanıyla 

etkin mücadele edilmesi amacıyla, 7 Şubat 2013 tarihinde, 6415 sayılı Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, TBMM’de kabul edilmiştir.                 

Kanun, 16 Şubat 2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Kanun ile, 1999 tarihli BM Terörizmin Finansmanının 

Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme ve BMGK’nın terör/terörizmin 

finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı 

suçunun düzenlenmesi ve önlenmesi amacıyla mal varlığının dondurulmasına ilişkin 

usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. 457 

6415 sayılı Kanun’un genel gerekçesi incelendiğinde458 , terörizmin aldığı 

küresel görünümden duyulan endişe ve finansmanla mücadelenin öneminin öne 

çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede terörizmin, Türkiye ve dünya bakımından ciddi 

bir tehdit ve güvenlik sorunu hâline geldiği; terörle etkin mücadelede terörizmin 

finansmanıyla mücadelenin ve terörün finansmanının önlenmesinin öneminin çok 

açık olduğu vurgulanmaktadır.  

Ayrıca gerekçede, terör örgütlerine ait mali kaynakların ve bu kaynakların 

akışının tespiti, izlenmesi ve önlenmesi konusunun, terör örgütlerinin yapısı ve 

                                                           
457 6415 sayılı Kanun’un 1. maddesinde kanunun amacı ve kapsamı bu şekilde özetlenmiştir. 
458 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Gerekçesi. 
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faaliyetlerinin tespiti ve izlenmesi bakımından son derece önemli bir terörizmle 

mücadele yöntemi olarak ön plana çıktığı ve her geçen gün önemini daha da arttırdığı 

belirtilmektedir. Bu yaklaşımın, uluslararası konjonktürde özellikle 11 Eylül 

eylemleri sonrasında ilk aşamada olmasa da 2000’li yılların ortalarında beliren 

paranın takip edilmesi stratejisiyle paralellik sergilediği belirtilebilir.      

Bu tespitler çerçevesinde, 6415 sayılı Kanun’un; Türkiye’nin de taraf olduğu            

1999 tarihli BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası 

Sözleşme’nin uygulanması, terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve 

BMGK’nın malvarlıklarının dondurulması yönünde aldığı kararların ve bu yöndeki 

taleplerin yerine getirilmesine ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandığı 

ifade edilmektedir. Dolayısıyla kanun aslında gerekçesinde de açık bir şekilde 

belirtildiği gibi, uluslararası yükümlülüklerin karşılanması amacını gütmektedir. 

Diğer taraftan kanunun gerekçesinde, Türkiye’nin terörizmin finansmanıyla 

mücadele bağlamında uluslararası mevzuatla uyumlu bir ulusal düzenleme 

yapılmasına duyulan ihtiyaca vurgu yapılmakla birlikte, ihtiyacı somutlaştıran 

faktörlerin Kanun’un yürürlüğe girmesi öncesinde özellikle uluslararası kuruluşların 

Türkiye üzerinde yarattığı ekonomik ve siyasi baskı olduğu belirtilebilir.                  

Bu çerçevede özellikle kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde, uluslararası 

kuruluşların Türkiye’ye yönelik çağrıları incelenmiştir. 

1. Kanunun Yürürlüğe Girmesinde FATF’ın Etkisi 

2001 yılında terörizmin finansmanıyla mücadeleyi görev tanımına dahil eden 

FATF, periyodik olarak üye ülkelerin kara para aklama ve terörizmin finansmanının 

önlenmesi konusunda gösterdikleri performansı  yayımladığı değerlendirme 

raporlarıyla denetlemektedir. Bu kapsamda Türkiye, FATF yetkililerince 1994, 1998 

ve 2006 yıllarında yapılan ziyaretlerle bugüne dek üç kez kapsamlı değerlendirmeye 

tabi tutulmuştur. Türkiye’ye yönelik dördüncü kapsamlı değerlendirme, 2019 yılında 

yapılacaktır. 

2007 yılında yayımlanan ve Türkiye’nin, kara para aklama ve terörün 

finansmanı ile mücadeledeki durumunun, FATF standartlarıyla uyumunun 
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incelendiği Türkiye Üçüncü Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nda terörün 

finansmanıyla mücadeleye yönelik eleştirilere yer verilmiştir. Bu çerçevede raporda, 

Türkiye’de terörün finansmanı suçunun, sadece terör örgütleri tarafından yapılan 

veya yapılacak olan belirli eylemlerin finansmanı şeklinde düzenlendiği 

belirtilmiştir. Ayrıca terörün finansmanı suçunun, bireysel teröristlerin finanse 

edilmesi durumunda uygulanamadığı; mevzuattaki terör tanımının, yalnızca Türkiye 

ve çıkarları aleyhine işlenen eylemleri kapsadığı vurgulanmıştır. Tüzel kişilere 

yönelik yaptırımların sınırlı olduğu ileri sürülmüştür.459 Öte yandan raporda Türkiye, 

terörist malvarlıklarını ve banka hesaplarını dondurma konusunda uluslararası 

standartlara uygun bir yasal çerçeveye sahip olmadığı gerekçesiyle de 

eleştirilmiştir.460 

G-20 ülkeleri tarafından 24-25 Eylül 2009 tarihlerinde düzenlenen          

Liderler Zirvesi’nde FATF’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla 

mücadele çabalarından duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Ayrıca FATF’a Şubat 

2010’da kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda riskli ülkelerin kamuoyu 

ile paylaşılacağı bir liste hazırlanması çağrısında bulunulmuştur.461  Bu kapsamda 

FATF tarafından 15-19 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılan Genel Kurul 

toplantısında, ülkeler, “kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda önemli 

eksiklikleri bulunan, ancak bunlarla ilgili herhangi bir gelişme göstermeyen riskli 

ülkeler” ve “kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili eksikliklerini giderme 

konusunda taahhütte bulunan ülkeler” olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.  

İlk kategorideki ülkeler, kara liste ve koyu gri liste şeklinde 

gruplandırılmıştır. İkinci kategorideki ülkeler ise gri liste olarak sınıflandırılmıştır. 

Kara listede, İran ve Kuzey Kore’ye; koyu gri listede Etiyopya, Suriye, Myanmar, 

Küba, Kenya, Sri Lanka ve Bolivya’ya yer verilmiştir. Gri listede ise Türkiye, 

Yunanistan, Azerbaycan ve Ukrayna’ya yer verilmiştir. 

                                                           
459 FATF, Third Mutual Evaluation Report-Anti-Money Laundering And Combating The 
Financial of Terrorism-Turkey, 2007, s.33.  
460 FATF, 2007, s.41. 
461 G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, 24-25.09.2009, http://www.g20.utoronto.ca/2009 
/2009communique0925.html, 15.11.2015. 
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Türkiye tarafından ise Ocak 2010’da FATF’a sunulan Eylem Planı’nda, 

terörün finansmanı konusundaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin olarak                  

“Terörün Finansmanının Önlemesine Dair Kanun Tasarısı”nın Haziran 2010’a kadar 

TBMM’ye sevk edilmesi ve tasarının 2010 yılı sonuna kadar kanunlaşmasının 

beklendiği taahhüt edilmiştir. 

25 Şubat 2011 tarihinde FATF, yeterli gelişme kaydetmemesi; özellikle 

Eylem Planı’ndaki taahhütlerine uymaması gerekçesiyle Türkiye’yi izleme sürecinde 

yeterli ilerleme sağlamayan ülkeler listesine, diğer bir ifadeyle gri listeye 462 ,               

24 Haziran 2011 tarihinde ise yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle 

koyu gri listeye dahil etmiştir.463 

22 Haziran 2012 tarihinde FATF, Ekim 2012’deki Genel Kurul toplantısına 

dek kayda değer bir gelişme kaydetmezlerse FATF üyelerini, Türkiye, Kenya ve 

Myanmar’dan kaynaklanan risklerle orantılı tedbirler uygulamaya davet edeceğini 

açıklamıştır.464  19 Ekim 2012 tarihinde ise terörizmin finansmanını önlemeye ve 

terörist malvarlıklarının dondurulmasına yönelik FATF tavsiyeleriyle uyumlu bir 

yasal çerçevesinin oluşturulmaması durumunda, Türkiye’nin üyeliğinin Şubat 

2013’te yapılacak toplantıda askıya alınacağı açıklanmıştır.465 

FATF’ın Türkiye’ye yönelik 2011 yılında gri listeye dahil etmesiyle başlayan 

sürecin, kısa sürede önce koyu gri listeye alınma, ardından üye ülkeler nezdinde 

tedbir uygulama çağrısında bulunma ihtimali ve son olarak üyelikten çıkarma 

ihtimali şeklinde cereyan ettiği görülmektedir. Bu kapsamda FATF’ın; yaptığı 

uyarılarla yeni bir yasal çerçeve beklentisine odaklandığı, Türkiye’ye yönelik 

üyelikten çıkarma vb. tedbirlerle uluslararası kamuoyu nezdinde imajını zedeleyecek 

adımları dillendirerek itici güç oluşturmaya çalıştığı belirtilebilir.  

                                                           
462  Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process, 25.02.2011, http://www.fatf-
gafi.org/countries/d-i/greece/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-25februar 
y2011.html. 
463 FATF Public Statement, 24.06.2011, http://www.fatf-gafi.org/countries/st/turkey/documents/fatf 
publicstate ment-24june2011.html 
464 FATF Public Statement, 22.06.2012, http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/turkey/documents/fatf 
publicstatement-22june2012.html 
465 FATF Public Statement, 19.10.2012, http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/turkey/documents/fatf 
publicstatement-19october2012.html 
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2. Kanunun Yürürlüğe Girmesinde Uluslararası Para Fonu ve 

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Etkisi 

FATF’ın Türkiye’ye yönelik eleştirilerine paralel şekilde, Uluslararası Para 

Fonu tarafından da 2007 yılında, TMK’nın 8. maddesinde düzenlenen terörizmin 

finansmanı suçuna ilişkin hükmün yeterince etkili olmadığı belirtilmiştir. 466                  

2012 yılında ise FATF’ın, Türkiye’nin kara paranın aklanması ve terörün finansmanı 

ile ilgili gerekli önlemleri almadığına ilişkin uyarısına yer verilmiştir.467 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings, 5 Kasım 

2012’de Türkiye’nin kredi notunu “BB+”dan yatırım yapılabilir seviyesi olan  

“BBB-”ye yükseltmekle birlikte, FATF’ın Türkiye’nin üyeliğinin askıya 

alınabileceğine ilişkin uyarısına da atıfta bulunmuştur. Fitch, üyeliğin askıya 

alınması halinde, bunun Türkiye için uluslararası finansman kapasitesine olumsuz 

etkileri olabileceğini, Türkiye’nin gereken tedbirleri almaması durumunda, notunun 

indirilebileceğini belirtmiştir.468  

Diğer taraftan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından Nisan 2012’de, 

Türkiye’nin Haziran 2011’den beri kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla 

mücadelede eksiklikleri olan ve bu eksikliklerin giderilmesi yönünde yeterli ilerleme 

sağlamamış ülkeler arasında bulunmasına ilişkin durumun iyileştirilmediği takdirde, 

FATF’ın bu eksikliklerle ilişkili riskleri göz önüne alma yönündeki tavsiyelerine 

uyacağını ve Türkiye merkezli sponsorları içeren tüm projelerde daha itinalı 

değerlendirme süreçleri uygulayacağını beyan etmiştir.469 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Türkiye’ye 2011 yılından beri 

FATF tarafından yapılan uyarıların, diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde de karşılık 

bulduğu, Türkiye’nin adım atmaması halinde uluslararası finansal piyasalardaki 

imajının bozulacağına ilişkin sinyallerin verildiği belirtilebilir. 

                                                           
466 IMF, Turkey: Financial System Stability Assessment,  IMF Country Report, 2007, https:// 
www.imf.org/external/pubs/ ft/scr/2007/cr07361.pdf, s.27. 
467 IMF, Turkey: Financial System Stability Assessment,  IMF Country Report, 2007, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12261.pdf, s.25. 
468 FitchRatings, Fitch Upgrades Turkey to Investment Grade, https://www.fitchratings.com/site/fitch-
home/pressrelease?id=767565, 15.11.2015. 
469 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye Stratejisi, 2012, http://www.ebrd.com/downloads/co 
untry/strategy/turkey-translation.pdf . s.13-14. 



167 
 

3. Kanunun Yürürlüğe Girmesinde Avrupa Birliği’nin Etkisi 

Avrupa Birliği’ne aday ülke Türkiye hakkında Avrupa Komisyonu tarafından 

hazırlanan İlerleme Raporları’nda da Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin 

finansmanıyla mücadeleye ilişkin kaydettiği ilerlemeler değerlendirilmektedir.              

Bu kapsamda kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde, özellikle FATF tarafından         

2007 yılında yayımlanan Türkiye Üçüncü Karşılıklı Değerlendirme Raporu 

sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme raporları incelenmiştir.  

2007 yılı İlerleme Raporu’nda, FATF’ın terörizmin finansmanı, özellikle de 

teröristlere ait malvarlıklarının dondurulması ve el konulması konusundaki dokuz 

tavsiye kararına uyum sağlama konusunda bir ilerleme kaydedemediği 

belirtilmiştir. 470  2008 yılı İlerleme Raporu’nda, FATF’ın terörizmin finansmanı, 

özellikle de teröristlere ait malvarlıklarının dondurulması ve el konulması 

konusundaki dokuz tavsiye kararına uyulması gerektiği uyarısında bulunulmuştur.471 

2009 yılı İlerleme Raporu’nda, FATF’ın terörizmin finansmanına, özellikle 

de teröristlerin mal varlığının dondurulmasına ve mal varlığına el konulmasına ve 

elektronik para transferine yönelik dokuz özel tavsiyesine Türkiye’nin uyumunun 

sınırlı olduğu belirtilmiştir. 472  2010 yılı İlerleme Raporu’nda ise Türkiye’de 

terörizmin finansmanının suç olarak kabul edilmesi ve teröristlerin mal varlığının 

tespit edilmesi ve dondurulmasına yönelik yeterli bir yasal çerçeve oluşturulması gibi 

alanlarda bazı eksiklikler belirlendiği ifade edilmiştir.473 

2011 yılı İlerleme Raporu’nda, terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin 

yasal çerçevenin kabulünün, varlıkların dondurulmasına yönelik sistemin kurulması 

ve terörizm finansmanı tanımının yapılmasına ilişkin FATF tavsiyelerinin 

karşılanması açısından önem arz ettiği vurgulanmıştır. 474 2012 yılı İlerleme 

Raporu’nda, terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin yasal çerçevenin henüz 

tamamlanmadığı, bu alandaki AB Müktesebatı’na ve ilgili FATF tavsiyelerine uyum 

                                                           
470Avrupa Komisyonu, Türkiye 2007 İlerleme Raporu, Brüksel, s.67. 
471Avrupa Komisyonu, Türkiye 2008 İlerleme Raporu, Brüksel, s.76. 
472Avrupa Komisyonu, Türkiye 2009 İlerleme Raporu, Brüksel, s.77. 
473Avrupa Komisyonu, Türkiye 2010 İlerleme Raporu, Brüksel, s.50. 
474Avrupa Komisyonu, Türkiye 2011 İlerleme Raporu, Brüksel, s.94. 
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sağlanması yönünde ivedilikle çaba sarf edilmesi 475  ve FATF gerekliliklerinin 

karşılanması açısından Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı’nın kabul edilmesi gerektiği476 vurgulanmıştır. 

2007-2012 döneminde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ilerleme 

raporlarında yer verilen eleştiri, uyarı ve beklenti içerikli ifadelerle 6415 sayılı 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe konulmasının 

sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. 

 B. Kanunda Düzenlenen Alanlar 

6415 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtildiği üzere; düzenleme,              

BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin ve 

BMGK’nın terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının 

uygulanması ile terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin 

finansmanının önlenmesi amacıyla mal varlığının dondurulmasına ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

6415 sayılı Kanun’un içeriği incelendiğinde, temel olarak iki alana yönelik 

düzenleme yapıldığı görülmektedir. Öncelikle 3713 sayılı TMK’nın 8. maddesinde 

düzenlenen terörizmin finansmanı suçu yeniden tanımlanarak kapsamı 

genişletilmiştir. Ayrıca mal varlığının dondurulması tedbiri ile söz konusu tedbirin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

1. Terörizmin Finansmanı Suçunun Kapsamı ve Yaptırımı 

 6415 sayılı Kanun’un 3. maddesinde, fon sağlanması veya toplanması yasak 

olan fiiller belirlenmiş; üçlü bir ayrıma gidilmiştir. Bu kapsamda birinci grupta bir 

halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükümeti veya uluslararası kuruluşu 

herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak 

amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri yer almaktadır. 

                                                           
475Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 İlerleme Raporu, Brüksel, s.48. 
476Avrupa Komisyonu, 2012, s.78. 
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İkinci grubu, 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller oluşturmaktadır. Üçüncü grupta ise 

Türkiye’nin taraf olduğu BM protokolleri ve sözleşmelerinde yasaklanan ve suç 

olarak düzenlenen fiiller yer almaktadır. 

Bu noktada, 6415 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesine dek terörizmin 

finansmanı suçuna ilişkin olarak 3713 sayılı TMK’nın 8. maddesinde477 yer verilen 

terörizmin finansmanı suçunun kapsamının genişletildiği görülmektedir.                   

Yeni düzenlemede, TMK’nın 8. maddesinden farklı olarak, BM Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin ekindeki dokuz 

uluslararası sözleşme ve protokolde yer alan eylemlerin finansmanı da terörizmin 

finansmanı suçuna dahil edilmiştir. 

Öte yandan 4. maddede ise terörizmin finansmanı suçuna ilişkin; bilerek ve 

isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste, terör örgütlerine fon 

sağlayan veya toplayan kişinin beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacağı hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu maddede, ceza verilebilmesi 

için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmayacağı da 

belirtilmiştir.478 

Gökmen (2016), 4. madde kapsamında suçu işleyecek şüphelinin örgüt üyesi 

olmaması gerektiğini belirtmektedir. Terör örgütüne yardımın özel halini oluşturan  

söz konusu madde, terör örgütüne yaşam malzemesi, para vb. toplayan ya da sevk 

eden şahsın yol kontrolünde yakalanması durumunda da uygulanabilecektir.479 

2. Mal Varlığının Dondurulması Tedbirine İlişkin Düzenlemeler 

 6415 sayılı Kanun ile terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla mal 

varlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esaslar ilk kez ayrı bir yasal çerçevede 

                                                           
477 6415 sayılı Kanun’un 18. maddesinde, 3713 sayılı Kanun’un 8. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı 
hüküm altına alınmıştır. 
478 14 Nisan 2016 tarih ve 6704 sayılı Torba Kanun ile 4. maddeye ilave edilen 7. fıkra ile 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan; şirket yönetimi için kayyum tayini, iletişimin tespiti, 
dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme 
tedbirlerine terörizmin finansmanı suçu bakımından da başvurulabilme imkanı getirilmiştir. 
479  Derya GÖKMEN, Terörle Mücadele Kanunu ve Devlet Sırlarına Karşı Suçlar, Adalet 
Yayınevi, Ankara, 2016, s.185. 
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düzenlenmiştir. Ayrıca idari nitelikte olan mal varlığının dondurulması, Türk hukuk 

sistemine dahil edilmiştir.480 

Kanunun 5. maddesinde BMGK kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak, 

1999 yılında BMGK’nın aldığı “Taliban Kararı”, 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı 

kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal 

varlığının dondurulması kararlarının, Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de 

yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Kanunun 6. maddesine göre yabancı devletler; bir kişi, kuruluş veya 

organizasyonun tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkında 

Türkiye’den talepte bulunabilecektir. Böyle bir durumda söz konusu talep, öncelikle 

Mal Varlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu 481  tarafından 

değerlendirilecektir. Nihai kararın ise Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanması 

öngörülmüştür. Bununla birlikte kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl 

içerisinde, talepte bulunan devlet tarafından soruşturma başlatılmadığı durumlarda, 

kararın kaldırılabileceği düzenlenmiştir. 

Buna karşılık Kanun’un 7. maddesi ise Türkiye’nin, yabancı devletlerden 

yapabileceği mal varlıklarının dondurulması taleplerini düzenlemektedir. Buna göre 

Mal Varlığının Dondurulması Değerlendirme Komisyonu, makul sebeplerin varlığı 

halinde, terörizmi finanse ettiğine kanaat getirdiği kişi, kuruluş veya 

organizasyonların yabancı ülkelerde bulunan mal varlıklarının dondurulması 

talebiyle Bakanlar Kurulu’na öneride bulunabilecektir. Bu çerçevede, Bakanlar 

Kurulu’nun yetkisi, sadece ilgili devletten talepte bulunmakla sınırlıdır. Söz konusu 

talep üzerine mal varlığının dondurulmasına karar verme yetkisi ise talepte bulunulan 

devletin kendi iç hukuk sistemine tabidir. Ayrıca Komisyon’a, Türkiye’de bulunan 

mal varlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında  5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunma yetkisi de 

verilmiştir.  
                                                           
480 YILDIRIM, 2013, s.127. 
481  Kanun’un 9. maddesine göre söz konusu komisyon; MASAK Başkanı’nın başkanlığında 
Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı 
Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve 
Kambiyo Genel Müdürü’nden oluşmaktadır. 
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BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin  

8. maddesinde, her taraf devletin, mal varlıklarının dondurulması usulünü iç hukuku 

uyarınca belirlemesi düzenlenmiştir. 6415 Sayılı Kanunda ise Mal Varlığının 

Dondurulması Değerlendirme Komisyonu, yargı kararı olmaksızın bu tedbiri 

uygulama yetkisine sahip kılınması bakımından mülkiyet hakkının ihlali 

tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. 

Bir diğer tartışma konusu ise Mal Varlığının Dondurulması Değerlendirme 

Komisyonu’nun, makul sebeplerin varlığına nasıl kanaat getireceği noktasında ortaya 

çıkmaktadır.  

Diğer taraftan mal varlığının dondurulmasına yönelik düzenleme tamamen 

yabancı devletlerin Türkiye’ye ya da Türkiye tarafından yabancı devletlere yapılacak 

taleplere ilişkin olup mevzuatta ulusal bir dondurma mekanizmasına yer verilmediği 

görülmektedir. Bu durumda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 128. maddesindeki el koyma hükümleri uygulanmakta, söz konusu 

hükümler, ulusal dondurma mekanizması olarak öngörülmektedir.482 

8. maddede mal varlığının dondurulması kararları hakkında yapılacak mali 

araştırmanın Başkanlık tarafından yerine getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgilerin istenilen usul, şekil ve sürede 

gecikmeksizin Başkanlığa iletilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Araştırma 

sonuçlarının, Başkanlık tarafından Değerlendirme Komisyonu’na sunulması 

öngörülmüştür. Bu noktada da MASAK tarafından yapılacak araştırmanın usulünün 

net olmadığı eleştirisi öne çıkmaktadır. 

9. maddede ise Mal Varlığının Dondurulmasını Değerlendirme 

Komisyonu’nun kimlerden oluşacağı düzenlenmiştir. Buna göre Değerlendirme 

Komisyonu’nun, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı’nın başkanlığında, 

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşar 

Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 

Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve 

                                                           
482 YILDIRIM, 2013, s.142. 
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Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü’nden 

oluşması öngörülmüştür. 

Kanunun 11. maddesinde, mal varlığının dondurulması ve bu kararın 

kaldırılmasına ilişkin kararların Resmî Gazete’de yayımlanacağı ve yayımı tarihinde, 

hakkında mal varlığının dondurulması kararı verilen kişi ve kuruluşa tebliğ edilmiş 

sayılacağı düzenlenmiştir. Mal varlığının dondurulması kararında, kararın kimin 

hakkında verildiği, sebepleri, kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek 

kanun yolları ile başvuru süresinin yer alması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Kararların yerine getirilmesinde MASAK sorumlu olarak belirlenmiştir. Bununla 

birlikte maddeye yönelik eleştirilerde ilgilinin, kararın alınması surecinden haberdar 

olmaması durumunda savunma hakkı bakımından sıkıntı oluşturacağı hususu öne 

çıkmaktadır. 

Kanunun 12. maddesinde mal varlığının dondurulması kararının yerine 

getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının; nezdinde mal varlığı kaydı bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa 

dondurulan mal varlığına ilişkin bilgileri talep tarihinden itibaren yedi gün içinde 

MASAK’a bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir. Mal varlığının dondurulması 

kararının kaldırılmasına ilişkin kararların ise MASAK tarafından dondurma kararını 

yerine getiren kişi, kurum veya kuruluşlara bildirilmesi ve Resmî Gazete’de 

yayımlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Dondurulan mal varlığının yönetimine ilişkin olarak, 13. maddeye göre, 

dondurulmasına karar verilen mal varlığının yönetimi, ilgili gerçek veya tüzel kişiye 

aittir. Ancak mal varlığı dondurulan şahısların, mal varlığına ilişkin ortadan 

kaldırma, tüketme, dönüştürme, transfer, devir işlemlerde bulunamayacakları hüküm 

altına alınmıştır. 

Kanun’un 14. maddesinde dondurulan mal varlığının ait olduğu kişi ve 

kuruluşların karara uygun hareket edip etmediği, mal varlığının yönetimini              

6145 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirmediğini 

denetleme yetkisi MASAK’a verilmiştir. Kararın gereğini yerine getirmeyen, ihmal 

eden veya geciktiren kişilere, alt aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası 
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verileceği; tüzel kişilik olması durumunda 10.00 liradan 100.000 liraya kadar idari 

para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. 

C. Kanunun Uygulanması  

6415 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle, 5. madde uyarınca BMGK 

kararlarının yürürlüğe konulması amacıyla 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu 

toplantısıyla Bakanlar Kurulu kararları alınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede kişi, 

kuruluş ve organizasyonlara ilişkin mal varlıklarının dondurulması kararları, mal 

varlıklarının dondurulmasının kaldırılması kararları alınmakta, ayrıca söz konusu 

kesimlere ilişkin bilgi güncellemeleri yapılmaktadır. 

 Söz konusu Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde MASAK tarafından 

“Malvarlıklarının Dondurulmasına Karar Verilen Kişi, Kuruluş veya 

Organizasyonlar” başlıklı bir liste yayımlanmaktadır. Listede DEAŞ ve El-Kaide ile 

bağlantılı gerçek kişilere, DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya 

organizasyonlara, Taliban ile bağlantılı gerçek kişilere ve Taliban ile bağlantılı tüzel 

kişi, kuruluş veya organizasyonlara yer verilmektedir.483 

6415 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 6. madde çerçevesinde yabancı 

devletlerce yapılan taleplere yönelik Bakanlar Kurulu kararları ise 4 Mart 2014 

tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı ile alınmaya başlanmıştır.  

Tablo-15: Bakanlar Kurulu Kararları (6. Madde) 

Bakanlar Kurulu             
Tarih /Sayısı 

Resmi Gazete                    
Tarih /Sayısı 

Açıklama 

01/02/2016 - 2016/8503 26/02/2016-29636 2 kuruluş-mal varlığının dondurulması 
01/02/2016 - 2016/8502 26/02/2016-29636 1 kişi-mal varlığının dondurulması 
01/02/2016 - 2016/8501 26/02/2016-29636   4 kişi-mal varlığının dondurulması 
13/07/2015 - 2015/7972 04/08/2015-29435 2 kişi-mal varlığının dondurulması 

12/03/2015 - 2015/7400 
20/03/2015-29301 5 kişi, 7 kuruluş-mal varlığının 

dondurulması 
04/03/2014 - 2014/6054 17/05/2014-29003 1 kişi-mal varlığının dondurulması 

Kaynak: MASAK’ın “6. Maddeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları” başlıklı kamuoyu 
duyurusundan hareketle hazırlanmıştır.  

 

                                                           
483 Bknz. http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/BKK_Guncel_Liste.pdf (16.11.2015). 
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Eylül 2016 itibarıyla Türkiye tarafından 6415 sayılı Kanun’un 7. maddesi 

çerçevesinde PKK terör örgütüyle ilişkili olarak, yabancı devletlere mal varlığının 

dondurulması talebini içeren herhangi bir Bakanlar Kurulu kararının alınmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla yabancı devletler ve BM, kanun kapsamında taleplerini 

gündeme getirmekle birlikte, Türkiye’nin Kanun’un yürürlüğe konulmasının 

üzerinden yaklaşık 2.5 yıl geçmiş olmasına rağmen herhangi bir sonuç alamadığı 

görülmektedir.  

D. Kanuna Yönelik Eleştiriler 

Ulusal düzeyde, 6415 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi sonrasında, yabancı 

devletlerin Türkiye’den mal varlığının dondurulmasına ilişkin taleplerinin Bakanlar 

Kurulu tarafından karara bağlanacağına ilişkin hükmün, Anayasa’nın 2., 10.  ve           

11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ve yürürlüğünün durdurulması 

talebiyle484 Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmıştır. Davada, mal varlığının 

dondurulması gibi mülkiyet hakkının kullanımını engelleyen bir tasarrufun idari bir 

kararla hayata geçirilmesinin Anayasa’nın söz konusu maddelerine aykırı olduğu 

iddia edilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi,  

 Mal varlığının dondurulmasına ilişkin kararların, uluslararası terörizmle 

mücadele çalışmaları kapsamında uygulamaya konulan akıllı yaptırımlar 

çerçevesinde alınan geçici nitelikli tedbir kararları olduğunu, 

 Mal varlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı 

tarihten itibaren bir yıl içinde, talep eden devlet tarafından soruşturma 

başlatılmadığı takdirde kaldırılabildiğini, 

 Kararın, uluslararası mevzuat ve diğer ülke uygulamalarında yargı organları 

yanında yetkili diğer organlar tarafından verilebildiğini, 

 Kuralın, kararın alınma sürecini hızlandıran idari bir mekanizma olduğunu ve 

Anayasa’nın 125. maddesi gereğince idari yargı denetimine tabi olduğunu, 

 İdari nitelikli tedbir kararının yargı organları tarafından verilmesine yönelik 

herhangi bir anayasal zorunluluğun bulunmadığını, 

                                                           
484 Söz konusu dava, TBMM üyeleri M.Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE ile birlikte 126 
milletvekili tarafından açılmıştır. 
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belirterek dava konusu kuralda Anayasa’ya aykırı bir yön bulunmadığından 

hareketle iptal istemini 10 Ekim 2013 tarih, 2013/45 sayılı esas ve 2013/113 sayılı 

kararla reddetmiştir. 

Uluslararası düzeyde ise 6415 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi, uluslararası 

kuruluşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin 

terörizmin finansmanıyla mücadele çabalarına yönelik eleştiriler tamamen ortadan 

kalkmamıştır. Kanun yürürlüğe girene dek Türkiye’yi eleştiren FATF, kanunun 

yürürlüğe girmesi akabinde 20-22 Şubat 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıda, 

6415 sayılı Kanun’un olumlu bir adım olduğunu, Türkiye’nin üyeliğinin askıya 

alnmayacağını açıklamıştır. Bununla birlikte Türkiye’yi; “Terörizmin Finansmanıyla 

Mücadele Rejiminde Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla 

Mücadele Konusunda Stratejik Yetersizlikleri Olan Ülkeler Listesi”nde tutmaya 

karar vermiştir.485 

FATF’ın 2014 Haziran Genel Kurul toplantısında, Türkiye’yi kara paranın 

aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda stratejik yetersizlikleri 

olan ülkeler listesinden çıkararak “Küresel Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile 

Mücadele Uyumunun Geliştirilmesi: Devam Eden Süreç” başlıklı listeye dahil 

etmiştir. 

Benzer şekilde Uluslararası Para Fonu, 2013 yılında geçmiş yıllardaki 

tespitlerinden farklı olarak Türkiye’nin, kara para aklama ve terörün finansmanıyla 

mücadele bağlamında “Yeterli Gelişme Kaydetmeyen Ülkeler Listesi”nde yer 

almasının, yabancı finansal kuruluşların Türkiye ile işlemlerinde hassasiyete yol 

açtığını belirtmiştir. Ayrıca 6415 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinin önemli bir 

gelişme olduğunu, ancak FATF’ın halihazırda taşıdığı endişelerinin ve uyarılarının 

finansal sektörün korunması bakımından dikkate alınması gerektiğini 

vurgulamıştır.486 

Son olarak Avrupa Komisyonu tarafından 6415 sayılı Kanun’un yürürlüğe 

girmesi sonrasında yayımlanan Türkiye İlerleme Raporları’nda da, yeni yasal 
                                                           
485 FATF, Outcomes of the FATF Plenary, 20-22.02.2013, http://www.fatf-gafi.org/documents/ 
news/outcomesofthefatfplenary20-22february2013.html, 15.06.2016. 
486https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13363.pdf s.19. 2013 
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düzenlemenin Türkiye’nin bu alanda uluslararası standartları karşılaması bakımından 

önemli bir adım olmakla birlikte, FATF tarafından tespit edilen eksikliklerin 

tamamını karşılamadığı hususuna yer verilmiştir.487 

 

  

                                                           
487 http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.
pdf, s.27. 
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SONUÇ 

Günümüzde terörizm; ulaştığı yıkıcı boyut ve öngörülebilirliği azalan bir 

propaganda aracı olarak uluslararası toplumun öncelikli güvenlik sorunu ve ortak 

sınama alanı olmayı sürdürmektedir. Terörizmin, üzerinde uzlaşma sağlanmış 

uluslararası bir tanımı henüz bulunmamakta olup devletlerin tehdit algılamalarındaki 

farklılıklar ile özgürlük savaşçısı ve terörist tanımlarının örtüşmemesi, BM’nin          

son dönemde ivmelenen tüm çabalarına rağmen, ortak bir terörizm tanımına yakın 

vadede de ulaşılmasını güçleştirmektedir. 

Sistematik terör eylemlerinin organize edilmesi, kadroların faaliyetlerinin 

koordine ve kontrol edilmesi, maddi kaynakların yönetimi gibi sebeplerle örgütlü        

bir yapıya ihtiyaç duyan terör örgütleri, yönetim bilimlerindeki klasik örgüt 

özelliklerini taşımaktadır. Bu çalışmanın ana konusunu oluşturan terör örgütlerinin 

finansman faaliyetleri de, teorik düzeyde yönetim bilimlerinde 1950’li yıllarda 

geliştirilen ve örgütlerin çevreden elde ettikleri kaynakların, çıktı üretiminde etkili 

olduğunu ileri süren Sistem Yaklaşımı’ndan hareketle açıklanarak finansmanın, 

terörizm fonksiyonunun önemli bir değişkeni olduğu sonucuna varılmıştır.          

Diğer taraftan çevresel koşullardaki değişikliklerin, finansman ihtiyacının düzeyini 

belirlemede önemli faktörlerden olduğunu varsayan iktisat bilimi temelli         

Rasyonel Tercih Teorisi’nin de, terör örgütlerinin ekosistemlerinin, finansman 

kararları üzerinde etkileyici bir güce sahip olduğunu açıklamada kullanılabileceği 

neticesine varılmıştır. 

Pratikteki örnekler, terör örgütlerinin organizasyonun sürdürülebilirliği için 

organizasyonel maliyetlere, eylemsel sürekliliği için ise operasyonel maliyetlere 

katlanmaları gerektiğini ortya koymaktadır. Söz konusu iki maliyet kalemi, 

finansman sağlamanın temel gerekçelerini oluşturmaktadır. Bu noktada trajik terör 

eylemlerinin maliyetlerine ilişkin tahminler, operasyonel maliyetlerin düşük 

düzeylerde olduğunu, küçük bütçelerle de etkili eylemler yapılabileceğini ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla karar vericilerin, terör eyleminin salt düşük düzeydeki 

operasyonel maliyetini dikkate alması, terörizmin finansmanıyla mücadele 

motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilecektir. Diğer taraftan organizasyonel 

maliyetlerin, harcamaların ağırlıklı bölümünü oluşturmasının, terörizmin 
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finansmanıyla mücadele çalışmalarının, bizzat terör örgütünün etkisizleştirilmesini 

hedeflediği çıkarımını da beraberinde getirebileceği göz ardı edilmemelidir.   

Günümüzde küresel terör tehditleriyle mücadelede eden devletler;           

terörizme yol açan nedenleri önleme ve terör eylemlerine karşı kurumsal kapasiteyi 

geliştirme gibi ulusal stratejilerin yanı sıra örgütlerin finansman kaynaklarını kesme 

ve lojistik ağlarını etkisizleştirmeye de özel önem vermektedir. Bu yaklaşımın 

ardında, Sistem Yaklaşımı’ndan hareketle terör örgütlerinin finansman 

mekanizmasını sekteye uğratacak bir müdahalenin, örgüt misyonunda da 

başarısızlığa neden olacağı düşüncesi bulunmaktadır.  

Uluslararası alanda 1970’lerde filizlenen terörizmin finansmanıyla mücadele 

düşüncesinin, 11 Eylül terör eylemleri ile birlikte ortak mücadele zemininde 

yeşerdiği görülmektedir. Terörizmin finansmanıyla mücadelenin pratikteki 

yansıması, 11 Eylül ile birlikte başta ABD olmak üzere uluslararası alanda önce         

mal varlıklarının dondurulması stratejisine odaklanan caydırıcı yaklaşımın,         

akabinde paranın takibine odaklanan önleyici yaklaşımın izlenmesini beraberinde 

getirmiştir. 11 Eylül’den sonra ABD ve AB, mal varlıklarının dondurulması 

stratejisini izlerken başta BM ve FATF olmak üzere uluslararası kuruluşlar, 

devletlere terörizmin finansmanı ile mücadele kanunlarının yürürlüğe konulması 

hususunda yoğun baskı yapmıştır. Hukuki düzenlemeler ve BM, FATF, AB 

tarafından yürürlüğe konulan finansal tedbirlerle yürütülen mal varlığının 

dondurulması stratejisinin, halihazırda uluslararası alanda başvurulan baskın tedbir 

olduğu görülmektedir.  

Terörizmin finansmanıyla mücadelede evrensel hukuki düzenlemeler gerekli 

olmakla birlikte, devletlerin terör örgütleri arasında küresel ve yerel ayrımı yapma 

refleksleri, ulusal düzeyde mücadelenin önemini her geçen gün arttırmaktadır.           

Bu kapsamda ulusal düzeyde terörizmle mücadele stratejileri, uluslarararası alandaki 

yaklaşıma benzer şekilde; terörizmin nedenleriyle mücadele, sınır güvenliğini 

sağlama gibi kapasite inşası çalışmalarının yanı sıra terör örgütlerinin en kritik 

bileşenlerinden finansman yapısının etkisizleştirilmesini de içermelidir.                  

Ancak örgütlerin iç dinamikleri ve maruz kaldıkları dış faktörlerin, kurguladıkları 
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iktisadi sistemi yakından etkilemesi, terörizmin finansmanıyla mücadelede 

tekilleştirilmiş stratejilerin etkinliğini azaltmaktadır.   

Diğer bir ifadeyle günümüzde terörizm; terör örgütlerinin her gelişim 

evresinde izlenecek benzer, tüm zamanlarda geçerli mücadele politikalarıyla 

çözülebilecek bir sorun olmayı çoktan aşmıştır. Benzer durumun, terörizmin 

finansmanı için de geçerli olduğu söylenebilir. Bu noktada  yönetim bilimlerinde  

öne çıkan Örgütsel Yaşam Döngüsü Modeli esas alınarak geliştirilen              

“Finansman Döngüsü Modeli”nin örgütlerin finansman ihtiyaçları ve kaynaklarının 

evrimi ile mücadelenin gerekçesini açıklamada faydalı olabileceği 

değerlendirilmiştir. Modelin temelinde; terör örgütlerinin doğma-büyüme-gelişme-

gerileme-etkisizleşme aşamalarında farklı düzeyde finansmana ihtiyaç duyacağı ve 

finansman kaynaklarının da buna göre farklılaşacağı düşüncesi yer almaktadır.            

Bu kapsamda hedef terör örgütünün içinde bulunduğu gelişim evresinin tespiti, 

finansman ile mücadele çalışmalarının ön koşulunu oluşturmalıdır.  

Türkiye’nin, terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında uluslararası 

alanda yürürlükte bulunan düzenlemelere büyük ölçüde uyum sağladığı görülmüştür. 

2013 yılında yürürlüğe giren 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 

Hakkında Kanun ile de uluslararası toplumun beklentisi karşılanmıştır. Bununla 

birlikte Kanunun yürürlüğe girme sürecindeki gelişmelerin incelenmesi neticesinde; 

ülkemizin terörizmin finansmanıyla mücadele çabalarında, uluslararası 

düzenlemelere uyum sağlama kaygısının öne çıktığı görülmüştür. Türkiye’nin, 

uluslararası standartlara uyum sağlamakla birlikte, 6415 sayılı Kanun’un daha ziyade 

uluslararası terörizmle mücadele bağlamında mal varlıklarının dondurulması 

kararlarının daha hızlı uygulamaya konulmasına odaklandığı belirtilebilir. 

Terörizmin finansmanıyla mücadelede hukuki tedbirlerin gerekliliği 

yadsınmamakla birlikte önleyici nitelikte tedbirlere de ağırlık verilmelidir.                 

Bu noktada uluslararası alanda 2000’li yılların ortalarında yaygınlaşmaya başlayan 

paranın takibi stratejisi üzerinden örgütlerin deşifre edilmesi merkezli faaliyetler, 

ülkemizde de terörizmin finansmanıyla mücadele eden yapılar tarafından             

dikkate alınmalıdır. Bu yaklaşım, finansmanla mücadelede uzman istihbarat ve 

güvenlik personelinin yetiştirilmesi gerekliliğini de gündeme getirmektedir. 
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Diğer taraftan çalışma kapsamında PKK terör örgütünün kronolojik 

gelişimine göre, finansman döngüsünün de ortaya konulması hedeflenmiştir.             

PKK terör örgütünün, özellikle Avrupa alanında kar amacı gütmeyen sivil toplum 

örgütleri üzerinden yasal görünümlü faaliyetlerden ve bağışlardan gelir temin ettiği, 

yasa dışı alanda ise uyuşturucu kaçakçılığı, vergilendirme, haraç toplama ve gasp 

aracılığıyla finansman elde ettiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca PKK terör örgütüne 

has bir yöntem olarak kamu kaynaklarının, yerel yönetimlerdeki müzahir şahıslar 

aracılığıyla suistimal edildiğine yönelik şüphelerin, ulusal kamuoyunda ağırlık 

kazandığı görülmüştür.  

Terörizmin finansmanıyla mücadelede her ülkeye uyan tek bir çözüm reçetesi 

bulunmamaktadır. Bu noktada terörizmle mücadele eden yapıların, terör örgütlerinin 

finansman mekanizmalarındaki değişiklikler hakkındaki farkındalığı, mücadele 

sürecinin başarısını doğrudan etkileyecektir. Bu noktada devletler yeni tedbirleri 

hayata geçirdikçe, terör örgütlerinin de yeni ve yaratıcı teknikler geliştirebilecekleri 

göz önünde bulundurulmalıdır. Terörizmle mücadele eden birimlerin, mücadele 

öznesindeki terör örgütünün gelişim grafiğini göz önünde bulundurarak mücadele 

stratejisini buna göre tayin etmesi, yaşam evrelerine göre örgütün finansman 

anatomisini tespit etmesi, finansman temin ve transfer tipolojileri oluşturarak 

zamanın ruhuna uygun stratejiler geliştirmesi, mücadele sürecinin etkinliğini 

arttıracaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda örgütün tekrarlayan davranış biçimlerinin 

tespitine, davranışlarının örgütsel fonksiyonlarla açıklanabilmesine de imkân 

tanıyacaktır. 
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ÖZET 

 Günümüzde terörizmin finansmanı, terör örgütlerinin mevcudiyeti ve terör 

eylemlerinin sürekliliği açısından kritik bir bileşendir. Bu çalışma, terör örgütleri için 

finansmanın taşıdığı önemin ortaya konulmasını hedeflemektedir. Finansmanla 

mücadele yöntemleri, PKK özelinde incelenmiştir. 

 Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde terör, terörizm, 

örgüt, örgütlenme kavramları ve yönetim bilimlerindeki örgüt teorileri incelenmiştir. 

Ayrıca terör örgütlerinin örgütlenme modelleri, finansman ihtiyacı, kaynakları ve fon 

transfer yöntemleri analiz edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde terörizmin finansmanıyla mücadele yöntemleri 

ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle finansmanın evrimi sorunu 

üzerinde durulmuş, terör örgütlerinin finansman ihtiyacı ve kaynaklarındaki değişim 

teorik olarak açıklanmıştır. Ayrıca terörizmin finansmanıyla mücadele yaklaşımları 

ve önleme yöntemleri analiz edilmiştir. Avrupa Birliği’ndeki uygulamalar 

incelenmiştir. 

 Çalışmanın üçüncü bölümünde, PKK terör örgütünün kronolojik gelişimi 

dikkate alınarak finansman mekanizması incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin 

terörizmin finansmanıyla mücadele konsepti ortaya konulmuştur. 6415 sayılı 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun detaylı olarak incelenmiştir. 

 Bu çalışmada, Türkiye’de terörizmin finansmanıyla mücadelenin, uluslararası 

yükümlülüklere bağlı olarak şekillendiği sonucuna varılmıştır. 6415 Sayılı 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe giriş süreci 

öncesi ve sonrasındaki gelişmelerin, bu görüşü teyit ettiği görülmüştür. 
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ABSTRACT 

Today, the financing of terrorism is a critical component of the continuity of 

existence of terrorist organizations and terrorist acts. This study aims to reveal the 

importance of financing for terrorist organizations. Financing methods to combat the 

PKK has been investigated in private. 

This study consists of three parts. In the first chapter of terror, terrorism, 

organization, organizing concepts and organization theories developed under 

management sciences were studied. In addition, models of the terrorist organization, 

financing needs, resources and funds transfer methods were investigated. 

Financing methods to combat terrorism in the second part of the study are 

presented in detail. This section will first focus on the evolution of the problem of 

financing, changes in funding requirements and resources of terrorist organizations is 

explained theoretically. In addition, approaches to combat terrorist financing and 

prevention methods were analyzed. Practices in the European Union were analyzed. 

In the third part of the study, taking into account the chronological 

development of the PKK terrorist organization, financing mechanisms were 

investigated. Moreover, Turkey's fight against terrorist financing concept has been 

demonstrated. Law No. 6415 on the Prevention of Terrorism Financing has been 

examined in detail.  

In this study, it has been concluded that the fight against the financing of 

terrorism in Turkey is shaped by the international obligations. No. 6415 of the Law 

on the Financing of Terrorism Prevention entry into force of the developments before 

and after the process has been found to confirm this view. 

 

 


