
 
TÜRKİYE’DE İŞLETMELERİN ALACAKLARIN DEVRİ (TEMLİKİ)  İŞLEMİNE 

İLİŞKİN ALGILARINI ÖÇLMEYE YÖNELİK ANKET 

 

Bu anket formu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir 

araştırma hazırlanmıştır. Çalışma, alacak devirlerinin aleni elektronik bir sicile tescilinin işletmelere 

yönelik algısını tespit etme amacındadır. Bilimsel nitelik taşıyan bu araştırmanın, idari veya siyasi 

herhangi bir yönü yoktur. 

Elde edilen veriler gizli tutulacak olup herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle 

paylaşılmayacaktır. 

Lütfen anket formuna adınızı, soyadınızı veya kimliğinizi belirten hiçbir şey yazmayınız.  

Bu ankette, 13 adet soru bulunmaktadır. Sorulara mümkün olduğu kadar tek seçenekle cevap 

vermeye çalışınız. Birden fazla cevap verebileceğiniz durumlarda ise lütfen 3 seçeneği geçmeyiniz. 

Sorulara eksiksiz, gerçekçi ve içtenlikle cevap vermeniz, bu araştırmanın amacına ulaşmasına katkıda 

bulunacaktır. 

Soruları, önündeki  kutucuğun içine X işareti koyarak cevaplandırınız.  

Verilen şıklarda, size uygun cevaplar olmadığı takdirde, “diğer (belirtiniz......” şeklindeki 

boşluklara yanıtınızı yazabilirsiniz. Cevap için ayrılan kısımlar yetmediği takdirde, anket formunun 

boş kısımlarını da yanıt için kullanabilirsiniz.  

Sorulara vereceğiniz cevaplarla yapacağınız değerli yardım ve katkılarınız için şimdiden 

teşekkür ederiz. Saygılarımızla 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Mehmet Mücahit ARVAS 

Daire Başkanı 

İletişim için: c.yuksek@ticaret.gov.tr 

Tel: 0312 449 48 95  

 

1) İşletmenizde çalışan eleman sayısı kaç kişidir? 

 

 1-9  10-24  25-49  50-99  100 ve üzeri 

 

 

2)  İşletmeniz kaç yıldır faaliyettedir? 

 

 1 yıldan az  1-3  4-5  6-10  10 yıldan fazla 

 

 

mailto:c.yuksek@ticaret.gov.tr


 
 

3) İşletmenizin/Şirketinizin Türü nedir? 

 Esnaf  Adi Şirket  Limited Şirket  Anonim Şirket   

          

 Diğer (Şirketinizin hukuki yapısını yan tarafta 

bırakılan boşluğa yazınız.) 

 

 

 

 

4) İşletmenizin faaliyette bulunduğu sektör hangisidir? 

 

 Tarım/Hayvancılık  Ticaret  Turizm  Tekstil   

          

 Diğer (İşletmenizin sektörünü yan tarafta 

bırakılan boşluğa yazınız.) 

 

 

 

5) Yıllık cironuz yaklaşık kaç TL’ dir? 

 

 

6) İşletmenizde alacaklar varlıklarınızın ne kadarını oluşturmaktadır? 

 

 0-20 (%)  21-40 (%)  41-60 (%)  61-80 (%)  81-100 (%) 

 

 

7) Alacakların devri (temliki) vasıtasıyla finansmana erişebileceğinizi biliyor musunuz? 

 

 

 

8) Alacaklarınızı devir (temlik) ederek finansmana erişim sağlıyor musunuz? 

 

 

 

Cevabınız “Evet” ise temlik sayısını lütfen belirtiniz: 

 

 

Cevabınız “Hayır” ise nedenini lütfen belirtiniz: 

 

 20.000’den az  20.000-50.000  50.001-100.000  100.001-250.000  250.001 ve üzeri 

 Evet  Hayır 

 Evet  Hayır 



 
9) Alacaklarınızı devir (temlik) ettirdiğinizde bir sistem aracılığıyla kayıt altına alınmasını ister 

misiniz? 

 

 

10) Devrettiğiniz(temlik edilen) alacaklarınızın tüm vatandaşlarımıza açık bir sicile 

kaydedilmesinin faydalı olacağını düşünüyor musunuz?  

 

 

11)  Devrettiğiniz alacaklarınızı aleni bir sicile tescil edilmesi halinde güvenli bir şekilde işlem 

yapabileceğinize inanıyor musunuz? 

 

 

Alacakların devrine (temlikine) ilişkin görüş, öneri, beklenti ve daha önce karşılaştığınız 

sorunları yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Anketimiz bitmiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 Evet  Hayır 

 Evet  Hayır 

 Evet  Hayır 


