
KARAPARANIN AKLANMASI VE TERORIZMIN FINANSMAM

ANKETI

ACIKLAMALAR

Siipheli Islem
Bildirimi:

(SIB)

5549 Sayi/i Sue Gelirterinin Aklanmasinin Onlenmesi Hakkmda Kanun, Sue
Gelirlerinin Aklanmasinin ve Teroriin Finansmanimn Onlenmesine Dair

Tedbirler Hakkmda Yonetmelik ve Mali Suglari Arastirma Kurulu 13 Sira
Nolu Genet Tebligi Dogrultusunda Yapilan Bildirim

SORULAR

Isletmenizin faaliyet sekli a§agidakilerden hangisidir?
• Alim-Satim

• Toptan
D Perakende

D hnalat
D Ikisi de

2- Isletmenizde ticarete konu olan emtialar nelerdir? (Birden fazla secim yapabilirsiniz)
D Altin veya altindan mamul mallar
D Gumiis veya gumiisten mamul mallar
D Kiymetli taslar, yan kiymetli taslar ve bunlardan mamul miicevherler

3- Isjetmeniz ka? yildir faaliyet gostermektedir?
• 0-1 Yil

• 1-5 Yil

D5-10YU

• 10-20 Yil

D20+

4- isjetmeniz faaliyetlerini a§agidaki smiflandirmalardan hangisi kapsaminda siirdiirmektedir?
D Esnaf isletmesi

D Ticari isletme
• Sahis Sirketi (Komandit ve/veya Kollektif Sirket)
• Limited Sirket

D Anonim §irketi
DDiger( )

5- isletmenizin subesi var midir?
D Evet (kac subeniz oldugunu belirtiniz.)
D Hayir
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Isletmeniz asagidakilerden hangisi tarafindan idare edilmektedir?
• isletme Sahibi/Ortagi
D Isletme Yoneticisi

D (^ahsani

7- isletmenizin idaresindensorumlu olan kisinin egitim durumu nedir?
• Hkokul
• Ortaokul

DLise

D On Lisans

D Lisans

D Yiiksek Lisans ve Uzeri

8- isletmenizin idaresinden sorumlu olan kisjnin sektordeki ortalama is tecriibesi ne kadardir?
D 0-12 Ay
• 1-3 Yil

• 3-5 yil -
• 5-10 yil
D 10+

9- isletmenizin cikanlmi$/6denmis. sermayesi ne kadardir?
• 50.000.-TL'den Az

• 50.000- 100.000.-TL

• 100.000-250.000.-TL
• 250.000-1.000.000.-TL

D l.OOO.OOO.-TLveUstu

10-Beyanedilen vergibeyannamelerinegore isjetmenizin2017, 2018 ve 2019 yillanndaki toplam
net sati§lan/cirosu ne kadardir?
2017 vili icin

• 1.000.000,-TL'denAz

D 1.000.000-5.000.000.-TL

• 5.0OO.OOO-25.00O.OOO.-TL

• 25.000.000- 100.000.000.-TL

• lOO.OOO.OOO.-TLveUstii

2018 vili icin

• 1.000.000,-TL'denAz

D 1.000.000-5.000.000.-TL
D 5.000.00O-25.00O.OOO.-TL

D 25.000.000-100.000.000.-TL

D lOO.OOO.OOO.-TLveUstu

2019 vili icin

D l.OOO.OOO.-TL'denAz

D 1.000.000-S.OOO.OOO.-TL
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• 5.000.000-25.000.000.-TL

• 25.000.000-100.000.000.-TL

• lOO.OOO.OOO.-TLveUstii

11-Beyan edilen vergi beyannamelerine gore isletmeniz 2017, 2018 ve 2019 yurt di$ina satis
gerceklestirmis. midir?
DEvet

D Hayir

12-i§letmenizde cahsan personel sayisi kactir?
Dl

• 2-4

• 5-8

• 8+

13-Cah?anlannizm sektordeki ortalama is tecriibesi ne kadardir?
• 0-12 Ay -
• 1-3 Yil

• 3-5 yil
• 5-10 yil
• 10+

14-20.000.-TL veya iizerindeki i§lemlerinizin 2017, 2018 ve 2019 yillarina ili§kin yillik toplami,
2017, 2018 ve 2019 yillanndaki toplam net sati§lannizin/cironuzun yaklasik olarak yiizde
ka9ina karsihk gelmektedir?
2017 vili icin

• %0-10

• %10-20

• %20-50

• %50-80

• %80-100

2018 vili icin

• %0-10

• %10-20

• %20-50

• %50-80

• %80-100

2019 vih icin

• %0-10

• %10-20

• %20-50

• %50-80

• %80-100
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15- is, yerinizde POS {Point ofSale) cihazi kullaniyor musunuz?
• Evet

• Hayir

16-15 inci soruya cevabiniz "evet" ise, POS cihazi kimin adma kayithdir?
• isletme Sahibi/Ortagi
• isletme Yoneticisi
• Cahsani

• Diger(belirtiniz)

17-Sekt6riiniiziin su9 orgiitleri tarafindan Karaparamn Aklanmasi ve Terorizmin Finansmam
(KA/TF) amaciyla kullanilabilecegini du§iiniiyor musunuz?
• Evet

• Hayir
• Fikrim Yok

18-5549 Sayih Su? Gelirterinin AklanmasininOnlenmesi Hakkmda Kanunun 2 inci maddesi ve
Sue Gelirterinin Aklanmasinin ve Teroriin Finansmanimn Onlenmesine Dair Tedbirler

Hakkmda Yonetmelik'in 4 iincii maddesi kapsaminda yiikumlii oldugunu biliyor musunuz?
• Evet

• Hayir

19-Sektorde yer alan bir i§letme olarak KA/TF'nin onlenmesi anlaminda yukiimliiluklerinizin
neler oldugunu biliyor musunuz?
• Evet

• Hayir
• Fikrim Yok

20-isletmenizin KA/TF amaciyla suistimal edilmesinin onlenmesine yonelik kurallan
belirlenmi?, yazih herhangi bir politika ve/veya prosedur belgesi var midir?
• Evet

• Hayir
• Fikrim Yok

21-Cevabiniz "Evet" ise politika ve/veya prosediirlerinizi belirli araliklarla gozden ge?iriyor
musunuz?

• Evet

• Hayir

22-21 inci soruya cevabiniz "Evet" ise politika ve/veya prosediirlerinizi gozden gecirme sikliginiz
nedir?

• 1 Yil

• 2-4 Yil

• 4-8 Yil
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23-Bir politika ve/veya prosediir belgeniz var ise bu beige; is ili§kisine konu fonun ya da
malvarligimn kaynagmin, islemindogasi, miisterinin maliprofili ve miisterinin i$tigal ettigi i§
alanini dikkate alarak degerlendirilmesini ve/veya bir mii§teri kabul politikasini i<;eriyor mu?
• Evet

• Hayir

24-Musteri kabul politikaniz varisebupolitika miisterilerinizin risklerine gore siniflandinlmasim
i9eriyor mu?
• Evet

• Hayir

25-Cevabiniz "Evet" ise bu siniflandirmada kullanilan kriterler nelerdir? (Birden fazla se9im
yapabilirsiniz)
• Miisterinin Uyrugu
• Miisterinin Meslegi
• Mii§terinin Cinsiyeti
• Miisterinin Yiiklii Nakitle islem Yapmasi
• Miisterinin Yiiklii Altin veya altinda yapilmis mamullar vb. ile islem yapmasi
• Miisterinin Baskasina Ait Banka/Kredi Karti ile islem Yapmasi
• Miisterinin Siipheli Hareketlerde Bulunarak islem Yapmak istemesi
• Talep Edilen islemin Ticari Hayatm Olagan Akisma Uymamasi
• Talep Edilen islemin Miisterinin isi/Meslegi/Mali Profili ile islemi Arasinda Makul Bir
Oranh Bulunmamasi

• Diger vb.

26-Toplam tutan 20.000.-TL veya iizerinde olan ticari islemlerinizde musterinizin kimlik
bilgilerini aliyor musunuz?
• Evet

• Hayir

27-Yaptigimz islemler sirasinda KA/TF siiphesi duymamz halinde miisterinizin kimlik bilgilerini
aliyor musunuz?
• Evet

• Hayir __

28-26 inci ve/veya 27 inci sorulara cevabiniz "Evet" ise almis oldugunuz bu bilgileri teyit ediyor
musunuz?

• Evet

• Hayir

29-Musterinizin kimlik bilgilerinin teyit edilemedigi durumlarda is iliskisini siirdiiriiyor
musunuz?

• Evet

• Hayir
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30-Bugiine kadar yabanci uyruklu ger9ek kisi ya da merkezi yurtdismda olan tiizel kisiler ile is
iliskisinde bulundunuz mu?
• Evet

• Hayir

31-30 uncu soruyacevabiniz "Evet" ise bu yabanci uyruklu ger9ek ki§ilerin agirlikli olarak hangi
iilkelerin uyrugundan oldugunu belirtiniz. (Birden fazla iilke belirtebilirsiniz.)

32-30 uncu soruya cevabiniz "Evet" ise merkezi yurtdismda olan tiizel kisilerin agirlikli olarak
hangi iilkelerde yerlesikoldugunu belirtiniz. (Birden fazla iilke belirtebilirsiniz.)

33-Bugiine kadar, yaptiginiz islemler sirasinda KA/TF §iiphesi duydugunuz durumlar oldu mu?
• Evet

• Hayir

34-Yaptiginiz islemler sirasinda KA/TF §iiphesi duymamz halinde yoneticinize/isletme
sahibine/odaniza bilgilendirme/raporlama yapiyor musunuz?
• Evet

• Hayir
• Fikrim Yok

35-Yaptiginiz i§lemler sirasinda KA/TF §iiphesi duymamz halinde Mali Su9lan Ara§tirma
Kurulu'na (MASAK) §upheli islem Bildirimi (SiB) yapiyor musunuz?
• Evet

• Hayir
• Fikrim Yok

36- Bugiine kadar MASAK'a "§iipheli islem Bildirimi" yaptimz mi?
• Evet

• Hayir
• Fikrim Yok

37-Cevabiniz "Evet" ise"Supheli islem Bildirimi"ni yapan kisinin gorevini/unvanmi belirtiniz.
• isletme sahibi/ortagi
• isletme yoneticisi
• Calisani
• Diger

38-36 inci soruya cevabiniz "Evet" ise, bu giine kadar yaptiginiz "§upheli islem Bildirimi"
sayisim belirtiniz. (2017, 2018 ve 2019 yillannda yapilan bildirim sayilanni aynca belirtiniz.)
• Toplam SiB Sayisi:
• 2017 yihnda yapilan §iB Sayisi:
• 2018 yihnda yapilan $iB Sayisi:
• 2019 yihnda yapilan ?JB Sayisi:
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39-Siipheli miisteri islem ve hareketlerinin tespitine doniik olarak bir yazihm kullaniyor
musunuz?

• Evet

• Hayir

40-Yiiklii tutarda nakdin veya $iiphe uyandiran para/mal varhklannin soz konusu oldugu
islemlerde bahsi ge9en degerlerin kaynagi konusunda miisterinizden bilgi aliyor musunuz?
• Evet

• Hayir

41- Bugiine kadar bagh oldugunuz oda tarafindan denetime tabi tutuldunuz mu?
• Evet

• Hayir

42-Cevabiniz "Evet" ise denetimin uygulama sikhgi nedir?
• Yilda Bir Kez

• 1-3 Yil

• 3-5 Yil

43-41 inci soruya cevabiniz "Evet" ise bu denetimlerde KA/TF'nin onlenmesine iliskin hususlar
dikkate ahmyor mu?
• Evet

• Hayir
• Fikrim Yok

44- Bagh oldugunuz oda tarafindan sektoriiniize iliskin KA/TF riskleri ve bunlara iliskin
yukumlulukleriniz konusunda size rehberlik ediliyor mu?
• Evet

• Hayir

45- Bugiine kadar MASAK tarafindan KA/TF kapsaminda herhangi bir denetime tabi tutuldunuz
mu?

• Evet

• Hayir

46- Cevabiniz "Evet" ise denetimin uygulama sikhgi nedir?
• Yilda Bir Kez

• 1-3 Yil

• 3-5 Yil

47- 45 inci soruya cevabiniz "Evet" ise bu denetimler sonunda isletmeniz ve/veya isletmenizin
sahibi/ortagi/ydneticisiAjalisani hakkmda herhangi bir idari veya adli ceza uygulandi mi?
• Evet

• Hayir
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48- Cah?anlanmzi i$e alirken asagidaki kriterlerden hangisini dikkate aliyorsunuz? (Birden fazla
se9im yapabilirsiniz)
• Egitim
• Tecriibe

• Sektorle ilgiliSertifikaya Sahip Olmasi
• Diger

49-i?e baslamalanmn ardindan 9ahsanlanmza herhangi bir mesleki egitim veriliyor mu?
• Evet

• Hayir

50-Cevabiniz "Evet" ise bu egitim 9ahsanlanmzin KA/TF yiikumliilukleri konusunda
farkindaliklanm saglamaya yonelik hususlar i9eriyor mu?
• Evet

• Hayir

51- Sektoriiniiziin KA/TF amaciyla suistimal edilmesinin onlenmesinde faydah olabilecegini
diisiindiigiiniiz degerlendirme ve onerileriniz varsa liitfen belirtiniz:
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