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MADDE 485- 28/3/2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi
Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü f kras n n (g) bendinin (3) numaral alt bendi a*a+ daki *ekilde
de+i*tirilmi*tir.
“3. Müflis veya konkordato ilan etmi* olmamas , Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmi* olsa bile; kasten i*lenen bir suçtan dolay be* y l veya daha fazla süreyle hapis
cezas na ya da devletin güvenli+ine kar* suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i*leyi*ine kar*
suçlar, milli savunmaya kar* suçlar, devlet s rlar na kar* suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rü*vet,
h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar *t rma, edimin
ifas na fesat kar *t rma, bili*im sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya de+i*tirme, banka
veya kredi kartlar n n kötüye kullan lmas , suçtan kaynaklanan malvarl + de+erlerini aklama,
kaçakç l k, vergi kaçakç l + veya haks z mal edinme suçlar ndan mahkûm olmamas ,”
MADDE 486- 4632 say l Kanunun 22 nci maddesi ba*l + yla birlikte a*a+ daki *ekilde de+i*tirilmi*tir.
“:darî yapt r mlar
MADDE 22- Konular na göre Müste*arl k veya Kurul karar yla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu
Kanuna tâbi gerçek ve tüzel ki*ilere, bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi hükümlerine ayk r emeklilik sözle*mesi düzenlenmesi halinde üçbin Türk Liras ,
b) 5 inci maddesinde öngörülen aktarma yükümlülü+üne ayk r l k halinde ikibin Türk Liras ,
c) 5 inci maddesinde öngörülen yat r ma yönlendirme yükümlülü+üne ayk r l k halinde ikibin Türk
Liras ,
d) 6 nc maddesinde öngörülen ödeme veya aktarma yükümlülü+üne ayk r l k halinde ikibin Türk
Liras ,
e) 6 nc maddesinin son f kras nda öngörülen tasdik yükümlülü+ünün yerine getirilmeden
sözle*melerin uygulamaya konulmas halinde üçbin Türk Liras ,
f) 7 nci maddesinde öngörülen kat l mc taraf ndan ödenecek giderler veya ücretler konusunda
bilgilendirme yükümlülü+üne ayk r l k halinde ikibin Türk Liras ,
g) 10 uncu maddesinin birinci f kras hükümlerine ayk r olarak belirtilen kavramlar n kullan lmas
halinde yedibinbe*yüz Türk Liras ,
h) 10 uncu maddesinin ikinci f kras hükümlerine ayk r olarak ilan ve reklam faaliyetinde bulunulmas
halinde onbe*bin Türk Liras ,
) 10 uncu maddesinin ikinci f kras nda öngörülen kat l mc lara bilgi verilmesi yükümlülü+üne ayk r l k
halinde ikibin Türk Liras ,
j) 11 inci maddesinin birinci f kras nda öngörülen sorumluluklar n yerine getirilmemesi halinde üçbin
Türk Liras ,
k) 11 inci maddesinin ikinci f kras hükümlerine ayk r olarak arac l k faaliyetinde bulunulmas veya
arac l k hizmeti sa+lanmas hallerinde alt bin Türk Liras ,
l) 12 nci maddesinin birinci f kras hükümlerine ayk r olarak belirtilen nitelikleri haiz olmayan ki*ilerin
çal *t r lmas halinde onbe*bin Türk Liras ,
m) 12 nci maddesinin ikinci f kras nda öngörülen bildirim yükümlülü+ünün yerine getirilmemesi halinde
üçbin Türk Liras ,
n) 12 nci maddesinin üçüncü f kras hükümlerine ayk r olarak belirtilen ki*ilerin yasaklanan görevlerde
çal *t r lmas halinde onbe*bin Türk Liras ,
o) 13 üncü maddesinin birinci f kras hükümlerine ayk r olarak anasözle*me de+i*ikliklerinin tescil
edilmesi halinde onbe*bin Türk Liras ,
p) 13 üncü maddesinin üçüncü f kras hükümlerine ayk r olarak malvarl klar n n devri veya bir ba*ka
*irketle birle*ilmesi halinde onbe*bin Türk Liras ,
r) 21 inci maddesinde öngörülen ba+ ms z d * denetim yükümlülü+ünün yerine getirilmemesi halinde
onbe*bin Türk Liras ,
s) Bakanl k, Müste*arl k ve Kurul taraf ndan al nan kararlara, ç kar lan yönetmelik ve tebli+ler ile
yap lan di+er düzenlemelere uyulmamas halinde, yukar daki f kralarda, sigortac l k mevzuat ve
sermaye piyasas mevzuat nda öngörülmü* bir cezan n olmad + hallerde ikibin Türk Liras ,
idarî para cezas verilir.

Yukar da belirtilen idarî para cezalar n n uygulanmas ndan önce ilgili kurulu* veya ki*ilerin
savunmalar al n r. Savunma istendi+ine ili*kin yaz n n tebli+ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma
verilmemesi halinde savunma hakk ndan feragat edildi+i kabul edilir.
:darî para cezalar n n verilmesini gerektiren fiillerin tekrar halinde, verilen para cezas iki kat , izleyen
tekrarlarda üç kat art r larak uygulan r. Bu cezalar n verildi+i tarihten itibaren iki y l içinde idarî para
cezas n n verilmesini gerektiren ayn fiil i*lenmedi+i takdirde önceki cezalar tekrarda esas al nmaz.
Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci f kras nda öngörülen suçu i*leyenler hakk nda kanunî
kovu*turmaya geçilmekle birlikte, gecikmesinde sak nca bulunan hallerde Müste*arl + n talebi üzerine
valiliklerce bunlar n i*yerleri geçici olarak kapat l r; ilan ve reklamlar durdurulur ya da toplat l r.
MADDE 487- 4632 say l Kanunun 23 üncü maddesi ba*l + yla birlikte a*a+ daki *ekilde
de+i*tirilmi*tir.
“Ceza sorumlulu+u
MADDE 23- Bu Kanuna göre gereken izinleri almaks z n emeklilik faaliyetinde bulunan veya ticaret
unvanlar ve her türlü belgeleri ve ilan ve reklamlar ve kamuoyuna yapt klar aç klamalarda bu
Kanunda belirtilen kurulu*lar n ad n kullanan ya da 10 uncu madde hükümlerine ayk r olarak bu
Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulunduklar izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek
ki*iler ile tüzel ki*ilerin görevlileri üç y ldan be* y la kadar hapis ve üçyüz günden ikibin güne kadar
adlî para cezas ile cezaland r l r. Ayr ca idarî tedbir olarak bu faaliyetlerin yürütülmesine mani olunur.
@irketin yönetim kurulu ba*kan ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensuplar , portföy yönetim *irketinin
yönetim kurulu ba*kan ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensuplar , görevleri dolay s yla kendilerine
tevdi olunan veya muhafazalar , denetimleri ve sorumluluklar alt nda bulunan *irkete ait para veya
di+er varl klar zimmetine geçirirlerse, Türk Ceza Kanununun, zimmet suçuna ili*kin hükümlerine göre
verilecek ceza be*te bir oran nda art r l r.
Bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen
ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalar na engel olan gerçek ki*ilerle tüzel ki*ilerin görevli ve
ilgilileri bir y ldan üç y la kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezas ile
cezaland r l r.
Bu Kanuna tâbî gerçek ve tüzel ki*ilerin bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlilerine,
mahkemelere ve di+er resmi dairelere hitaben düzenledikleri veya yay mlad klar belgelerde yap lan
gerçe+e ayk r beyanlar ndan dolay bunlar veya bunlar n düzenlenmesine esas olan her türlü
belgeleri imzalayanlar hakk nda, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ili*kin hükümlerine
göre verilecek ceza bir kat art r l r.
Bu Kanuna tâbî kurulu*lar n itibar n k rabilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten
sebep olan ya da bu yolda as ls z haber yayanlar, bir y ldan üç y la kadar hapis cezas ile
cezaland r l r. Bu fiilin bas n ve yay n yoluyla i*lenmesi halinde verilecek ceza yar oran nda art r l r.
:simleri belirtilmese dahi bu Kanuna tâbi kurulu*lar n güvenilirli+i konusunda kamuoyunda tereddüte
yol açarak bu kurulu*lar n malî bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte as ls z
haberleri yukar da belirtilen araçlarla yay nlayanlar dörtyüz günden üçbin güne kadar adlî para cezas
ile cezaland r l r.
Bu Kanunun uygulanmas nda ve uygulanmas n n denetiminde görev alanlar, görevleri s ras nda bu
Kanun kapsam nda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel ki*iler, bunlar n i*tirakleri ve kurulu*lar ile
kat l mc ya ait ö+rendikleri s rlar , bu Kanuna ve özel kanunlar na göre yetkili olanlardan ba*kas na
aç klayamazlar ve kendi yararlar na kullanamazlar. Bu yükümlülük bu ki*ilerin görevden
ayr lmalar ndan sonra da devam eder. Bu yükümlülü+e uymayan kimseler Türk Ceza Kanununun 239
uncu maddesine göre cezaland r l r.
Bu Kanuna tâbi kurulu*lar n mensuplar ve di+er görevlileri, s fat ve görevleri dolay s yla bu Kanuna
tâbi kurulu*lara veya emeklilik sözle*mesi ile ilgili ki*ilere ait ö+rendikleri s rlar bu konuda kanunen
aç kça yetkili k l nan mercilerden ba*kas na aç klayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayr lmalar ndan
sonra da devam eder. Bu madde hükmüne ayk r davrand + tespit edilen ki*iler Türk Ceza Kanununun
239 uncu maddesine göre cezaland r l r.
Bu maddenin alt nc ve yedinci f kralar nda yaz l ki*iler, ö+rendikleri s rlar kendileri ya da ba*kalar
için yarar sa+lamak amac yla aç klarlarsa, haklar nda Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine
göre verilecek ceza yar oran nda art r l r.

MADDE 488- 4632 say l Kanunun 24 üncü maddesi ba*l + yla birlikte a*a+ daki *ekilde
de+i*tirilmi*tir.
“Soru*turma ve kovu*turma usulü
MADDE 24- Bu Kanunda belirtilen suçlara ili*kin soru*turma ve kovu*turma yap lmas , konular na
göre Müste*arl k veya Kurul taraf ndan Cumhuriyet ba*savc l + na yaz l ba*vuruda bulunulmas na
ba+l d r. Bu ba*vuru muhakeme *art niteli+indedir. Cumhuriyet savc lar kovu*turmaya yer olmad + na
karar verirlerse, Müste*arl k veya Kurul, Ceza Muhakemesi Kanununa göre kendisine tebli+ edilecek
bu kararlara kar* itiraza yetkilidir. Bu f kra uyar nca yap lan soru*turmalar neticesinde aç lan kamu
davalar nda, Müste*arl k veya Kurulun ba*vuruda bulunmas hâlinde, bunlar ba*vuru tarihinde kat lan
s fat n kazan rlar.”

