
 
 
 
 
 
 

 
 

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN 
FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI 

İbaypack Ambalaj San.Tic.  A.Ş  suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve 
bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki 
tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymayı 
hedeflemektir. Aklama suçu, suçtan elde edilen gelirlerin yasadışı kaynağının gizlenmesi 
olarak tanımlanabilir. Kara para aklama süreci genellikle 3 aşamadan oluşur: 

§ Yerleştirme (suç gelirinin finansal sisteme sokulması) 
§ Ayrıştırma (suç gelirini kaynağından uzaklaştırmak) 
§ Bütünleştirme (yasadışı kaynağı ile bağlantısı kesilen fonun finansal sisteme 

aklanmış bir şekilde sokulması) 

Ticari kurumlar kara para aklama sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. 
Maksatlı olmasa da aklama suçuna karışmış bir kuruluşun itibarının zedelenmesi riski 
bulunmaktadır. İbaypack’in ticaretteki temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır; 

§ Tüm yasal düzenlemelere uygunluk, 
§ Ulusal ve uluslararası bağlamda düzenleyici otoriteler ile işbirliği yapmak, 
§ Etik iş kurallarına uyum. 

İbaypack, T.C.Maliye Bakanlığı’ı tarafından denetlenmektedir ve yasal düzenlemelere 
uymaktadır. Yasal düzenlemelerin bir amacı da suç gelirlerinin aklanmasının ve 
terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu konularda uygulanacak esasları belirlemektir. 

İbaypack, hem Türkiye’de hem de faaliyetlerde bulunduğu diğer ülkelerde, suç 
gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin 
önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin 
aklanmasının önlenmesi programı geliştirir ve uygular. Bu program; 

§ Yazılı politika ve prosedürleri, 
§ Programın uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimi, 
§ Hem Türkiye hem de faaliyette bulunulan diğer ülkelerin yasal düzenlemelerine 

uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak iç denetim ve kontrol 
sistemini, 

§ İlgili personele konu ile ilgili eğitim vermeyi kapsar.  

 

 



Politika ve Prosedürler özetle aşağıdaki gibidir; 

§ Müşterini Tanı Prensibi: 

 Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, işlemleri izlemek, müşterilerin 
ve/veya tedarikçilerin faaliyetlerinin gelir, varlık, meslek bilgileri ile uyumlu olup 
olmadığını izlemek vb. İbaypack ’in suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının 
önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı” ilkesi yer 
alır. Aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, 
“Müşterini Tanı” ilkesine büyük önem verilir; bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar 
ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimseyerek uygulanır. İBAYPACK 
açısından müşterilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde ve işlem gerçekleştirilmesinde temel ön 
koşul; müşterinin ve/veya tedarikçilerin kimlik tespitinin yürürlükteki mevzuat ile şirket 
politikası ve prosedürleri çerçevesinde zamanında, tam ve doğru olarak yapılmasıdır. 

§ İş İlişkisi Kurulması:  

Gerekli bilgi ve belgeler temin edilmeden müşterilerle ve/veya tedarikçiler ile iş ilişkisi 
içine girilmez. Anonim ve kod isimlerle iş ilişkisine girilmez. Müşteri kabulünde kara liste 
kontrolleri yapılır 

§ Muhafaza:  

Müşteri bilgi ve belgeleri, işlemler ile ilgili kayıtlar 8 yıl süre ile muhafaza edilir. 

§ Şüpheli İşlem Bildirimi:  

Tüm şüpheli işlemler ilgili otoritelere ve istendiğinde işbirliğinin tesisi için yabancı 
otoritelere raporlanır. Şüpheli İşlem Bildirimi yapılması konusunda şirket çalışanlarının 
özen göstermeleri sağlanır. 

§ Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: 

 Gerektiğinde düzenleyici otoriteler ile işbirliği içerisinde çalışılır 

 
 

 
 


