İHBAR VE ŞİKÂYETTE BULUNMA
Hangi İhbar ve Şikâyetleri MASAK’a Göndermelisiniz?
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19. maddesine göre
MASAK Başkanlığının görevleri temel olarak; öncül suçtan hasıl olan suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarının araştırılmasına
ilişkindir.
Alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren hukuka aykırı fiiller aklama suçu
açısından öncül suç olarak ifade edilmekte olup bu türden hukuka aykırı fillerin (öncül
suçların) işlenip işlenmediğinin tespitine ilişkin olarak MASAK Başkanlığının doğrudan
doğruya bir görevi bulunmamaktadır.
İhbar ve Şikâyette Bulunanların Sorumlulukları
MASAK Başkanlığına gönderilecek olan ihbar ve şikayet başvurularının kötü niyetli veya
asılsız çıkması durumunda başvuru sahibi hakkında idari, hukuki ve cezai yaptırımlar
uygulanabilecektir.
Konuyla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu hükümleri:


206. Madde- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine
yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır.



267. Madde- (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın
yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya
da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat
eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İhbar veya Şikâyette Bulunanlara İhbar Tazminatı Verilebilir mi?
5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre MASAK Başkanlığına yapılacak olan ihbar veya
şikâyetlerle ilgili olarak başvuru sahibine herhangi bir ihbar tazminatı ve benzeri bir mükâfat
verilmemektedir.

Gönderilen İhbar ve Şikâyetlere Yapılacak İşlemler
MASAK Başkanlığına gönderilen dilekçelerde öncelikle; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun ile Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair
2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre bir dilekçede bulunması gereken şartları taşıyıp
taşımadığı tetkik edilir.
Dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayan, belli bir
konuyu içermeyen dilekçeler işleme alınmamakta ve dilekçe sahibine cevap da
verilmemektedir. Ancak dilekçede bulunması gereken şartları taşımamakla birlikte, MASAK
Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili somut nitelikte bilgi, bulgu veya belge
ihtiva eden dilekçeler idare tarafından ihbar olarak kabul edilerek işleme alınabilmektedir.
MASAK Başkanlığının görev alanına girmediği anlaşılan ve bir dilekçede bulunması gereken
şartları ihtiva eden dilekçelerde konu hakkında hangi mercilere müracaat edebileceği
hususunda dilekçe sahibine bilgi verilmektedir.
MASAK Başkanlığınca işleme alınmakla birlikte 5549 sayılı Kanunun “Sırrın İfşaı” başlıklı
22. maddesi uyarınca gizlilik hükmü kapsamına giren durumlarda dilekçe sahibine
dilekçesinin akıbeti hakkında bilgi verilmemektedir.
İhbar ve Şikâyette Bulunma Yolları
MASAK Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili ihbar veya şikâyetlerinizi yazılı,
imzalı ve açık adres belirterek hazırlanmış dilekçe ile Başkanlığımızın aşağıda belirtilen
yazışma adresine gönderebilir ya da elektronik posta ile aşağıda web adresi verilen
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla başvurunuzu iletebilirsiniz.
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Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Dikmen Cad. Maliye Kampüsü A Blok 06100 Dikmen/ANKARA
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http://www.cimer.gov.tr/

