
SAYI 123 ARALIK 2022

SAYI 123 ARALIK 2022

Makale

Doç. Dr. Önder Büberkökü
Basel lll Final (Basel IV) Uygulamalar› Kapsam›nda Faiz
Oranlar›na Dayal› Piyasa Riskinin Ölçümü: Ekstrem
De¤erler Teorisine Dayal› Analizler

Doç. Dr. Aykut Ekinci/ Diler Türko¤lu
Faiz ve Kur Riskinin Borsa ‹stanbul Alt Endeks
Getirilerine Etkisi

Doç. Dr. Murat Akkaya/ Mehmet Karakartal
Faktoring ‹fllemlerinin Hukuksal Finansal Boyutu ve
Sektör Analizi

Suna Simge Korkmaz
Suç Gelirlerinin Aklanmas› ve Terörün Finansman› ‹le
Mücadelede Mali ‹stihbarat Birimleri Örnekleri



 
BANKACILAR  
Yıl/Volume : 33 
Sayı/Issue  : 123 – Aralık 2022 
Yayın Türü /Type of Publication: 
Yerel Süreli Hakemli Yayın/  Refereed 
Yayın Aralığı / Frequency: 3 Aylık / Quarterly 
(Mart / Haziran/ Eylül/ Aralık) 
(March/ June/ September/ December) 
 
ISSN 1300-0217 
e- ISSN 1307-8631 
www.tbb.org.tr 
Sertifika No/ Certificated Number 17188 
 
Türkiye Bankalar Birliği adına 
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  
Doç. Dr. Ekrem Keskin 
 
Genel Yayın Yönetmeni 
Pelin Ataman Erdönmez 
 
Editörler 
Emre Alpan İnan 
Ümit Ünsal 
 
Danışma Kurulu 
Prof. Dr. Ahmet Kırman/ Türkiye Bankalar Birliği 
Berkant Ülgen/ Türkiye Bankalar Birliği 
Buket Himmetoğlu/ Türkiye Bankalar Birliği 
Prof. Dr. Burak Saltoğlu/ Boğaziçi Üniversitesi 
Doç. Dr. Burçhan Sakarya/ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı 
Prof. Dr. Cumhur Coşkun Küçüközmen/ İzmir Ekonomi 
Üniversitesi 
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu/ Piri Reis Üniversitesi 
Prof. Dr. Hülya Taş Korkmaz/İstanbul Kültür Üniversitesi 
Prof. Dr. İ. Sadi Uzunoğlu/ Trakya Üniversitesi 
Dr. İhsan Uğur Delikanlı/ KTKB 
Prof. Dr. K. Batu Tunay/ Marmara Üniversitesi 
Dr. M. Cüneyt Sezgin/ Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
Dr. Mustafa Aydın/ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu 
Prof. Dr. Orhan Göker/ İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Seza Reisoğlu/ Türkiye Bankalar Birliği 
Doç. Dr. Sıdıka Vuslat Us/ TC Merkez Bankası 
Prof. Dr. Şakir Sakarya/ Balıkesir Üniversitesi 
Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık/ İstanbul Üniversitesi 
Dr. Veysi Seviğ/ Marmara Üniversitesi 
 
 
Yayın Sorumlusu: Aylin Ataman Kılıç 
 
İdare Merkezi 
Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 
34340 Etiler-İSTANBUL 
Tel : 212-282 09 73 
Faks : 212-282 09 46 
E-posta: tbb@tbb.org.tr 
 
Yayımlanma Tarihi: Aralık 2022 
 
Baskı-Yapım: G.M. Matbaacılık ve Tic.A.Ş. 
100 Yıl Mah. MAS-SİT 1.Cad. No:88 
Bağcılar 34204 İstanbul 
Tel: 212-629 00 24-25 
 
Para ile satılmaz. 
                                 
 
                          
 
 
 

 
               Bankacılar Dergisi Hakkında 
 

Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, bankacılık 
konularında ve bu konularla  ilgili alanlarda bilimsel 
özgün makalelere yer veren hakemli bir dergidir.  

 

Bankacılar, akademisyenler, araştırmacılar, 
uygulamada yer alan profesyoneller ve politika 
yapıcıları arasındaki bilgi paylaşımının 
artırılmasına, bankacılık mesleğinin geliştirilmesine 
ve literatüre katkıda bulunmayı amaçlar.  
 
Yılda dört kez sadece elektronik ortamda 
yayımlanır. Üç ana bölümden oluşur. Birinci 
bölümde, hakemler tarafından değerlendirilen, 
yayımlanması uygun görülen makalelere, ikinci 
bölümde konferans bildirisi ve konuşma 
metinlerine, üçüncü bölümde ise bankacılık 
uygulamalarına ilişkin özel araştırma yazılarına ve 
çevirilere yer verilir. 
 

Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin, 
daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış 
olması ve değerlendirme süreci içerisinde başka bir 
yerde yayınlama girişiminde bulunulmaması 
gerekir.  
 
Bankacılar dergisi, kabul edeceği makalelerde, 
kapsadığı konularla ilgili olma ve Türk Dil Kurumu 
ve dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanma 
şartlarını arar Makaleler, “anonim yazar/anonim 
hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uygun 
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme 
gönderilir. Hakem raporlarına göre makalelerin 
yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Daha 
detaylı bilgi makale değerlendirme sürecinde yer 
almaktadır. Yayımlanacak makalelerde yazım 
kurallarına ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir 
veya bunların yapılması yazardan istenebilir. 
 

Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar, Türkiye 
Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmaz; 
yazar ve görüş sahiplerini bağlar. Yazılardan 
kaynak göstererek alıntı yapılabilir. Dergiye 
başvurular ücretsizdir. Yayımlanması kabul edilen 
makalelerin elektronik tüm yayın hakları, süresiz 
olmak üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. 
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir. 
 

Dergiye gönderilen makalelerde, COPE                                                                              
(Committee on Publication Ethics – Yayın Etiği     
Komitesi)’un hakemler, yazarlar ve editörler için 
uluslararası standartları dikkate alınmakta ve 
makalelerin araştırma ve yayın etiğine 
uygunluğuna dikkat edilmektedir 
 

Dergide yayımlanması talep edilen makaleler, Birlik 
idare adresine, posta veya e-posta (tbb@tbb.org.tr) 
olarak gönderilebilir. 
 

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen karar uyarınca 
Bankacılar Dergisi’nin 2022 yılından itibaren 
dizinlenmeyeceği, ULAKBİM TR Dizin tarafından 
2023 yılı için gerekli süreçler sonucunda ayrıca 
değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.  
 

Saygılarımızla, 
      

Türkiye Bankalar Birliği 
 



İçindekiler 
 
 
Makale  
 
Doç. Dr. Önder Büberkökü 
Basel lll Final (Basel IV) Uygulamaları Kapsamında Faiz Oranlarına Dayalı  
Piyasa Riskinin Ölçümü: Ekstrem Değerler Teorisine Dayalı Analizler                         3 
 
 
Doç. Dr. Aykut Ekinci/ Diler Türkoğlu  
Faiz ve Kur Riskinin Borsa İstanbul Alt Endeks Getirilerine Etkisi                               18 
 
 
Doç. Dr. Murat Akkaya/Mehmet Karakartal  
Faktoring İşlemlerinin Hukuksal Finansal Boyutu ve Sektör Analizi                            31 
 
 
Suna Simge Korkmaz 
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadelede Mali 
İstihbarat Birimleri Örnekleri                                                                                        50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	  
	  

Contents 
 
Articles 
 
Assoc. Prof. Dr.  Önder Büberkökü 
Measuring The Market Risk Arising From Movements In Interest Rates In  
The Context of Basel III Final (Basel IV) Regulations: Analysis Based  
On Extreme Value Theory                                                                                             3 
 
 
Assoc. Prof. Dr.  Aykut Ekinci/ Diler Türkoğlu 
Effect of Interest and Exchange Rate Risk on the Sub-Indices of  
Borsa Istanbul                                                                                                              18 
 
 
Assoc. Prof. Dr.  Murat Akkaya/Mehmet Karakartal  
Abstract Legal Financial Dimension of Factoring Transactions and  
Sector Analysis                                                                                                            31 
 
 
Suna Simge Korkmaz 
Examples of Financial İntelligence Units in The Fight Against  
Money Laundering, Terrorist Financing                                                                       50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bankacılar Dergisi, Sayı 123, 2022 

3	  

Araştırma Makalesi/Research Article 
 

Basel lll Final (Basel IV) Uygulamalari Kapsamında 
Faiz Oranlarına Dayalı Piyasa Riskinin Ölçümü: 

Ekstrem Değerler Teorisine Dayali Analizler1  
Doç. Dr. Önder Büberkökü* 

Öz 

Bu çalışmada 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Basel III Final (Basel IV) düzenlemesi 
kapsamında ekstrem değeler teorisi dikkate alınarak faiz oranlarından kaynaklanabilecek piyasa riski 
ölçülmüş ve bu ölçümler Basel III düzenlemesi kapsamındaki hesaplamalar ile karşılaştırılmıştır. 
Ayrıca tüm analizler hem faiz oranlarındaki sert artışların hem de sert düşüşlerin yol açabileceği 
finansal risk düzeyleri dikkate alınarak ayrı ayrı yapılmıştır. Analizlerde faiz oranları olarak gösterge 
tahvil faiz oranları, gecelik bankalar arası para piyasası faiz oranları (BPP O/N), 1 ay (1M),  6 ay (6M)  
ve 1 yıl (1Y) vadeli TRLIBOR faiz oranlarından yararlanılmıştır. Çalışma bulguları hem faiz oranı artış 
riski hem de faiz oranı düşüş riski için Basel III Final (Basel IV) düzenlemeleri ile hesaplanan piyasa 
riskinin Basel III düzenlemeleri kapsamında hesaplanan piyasa riskinden daha yüksek olduğu 
sonucuna işaret etmektedir. Bu bulgu da yeni düzenlemenin bankacılık sektörünün faiz oranı kaynaklı 
piyasa riski için daha fazla sermaye ayırması gerektiği anlamına gelmektedir. Bulgular ayrıca mutlak 
farkları alındığında özellikle gecelik faiz oranları ile 1 ay vadeli faiz oranları için Basel III Final (Basel 
IV) düzenlemeleri ile Basel III düzenlemeleri arasındaki farkın çok daha belirgin olduğu sonucuna 
işaret etmektedir. Son olarak da bulgular hangi düzenleme dikkate alınırsa alınsın en yüksek piyasa 
riskine belirgin bir farkla BPP O/N faizlerinin sahip olduğu sonucuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Basel III Final (Basel IV) Düzenlemesi, Piyasa Riski, Faiz Oranları.  
JEL Sınıflandırması: G17, G21, G32. 

 
Measuring The Market Risk Arising From Movements In Interest Rates In The Context of Basel 

III Final (Basel IV) Regulations: Analysis Based On Extreme Value Theory 
 
Abstract  

In this study, against the background of Basel III Final (Basel IV) regulations expected to come 
into force in January 2023, the market risk that may arise from movements in interest rates is 
measured using extreme value theory. Additionally, all the analyses are conducted separately by 
considering the market risk levels that may arise from sharp increases and declines in interest rates. 
In the analysis, 2-year government bond interest rates, overnight interbank market interest rates (BPP 
O/N) and 1-month, 6-month and 1-year TRLIBOR interest rates are used. The findings indicate that 
the market risk levels calculated under Basel III Final (Basel IV) regulations are higher than those 
calculated under Basel III regulations in all cases for all interest rates. This means that Basel III Final  
(Basel IV)  regulations may increase Turkish banks’ capital requirements compared with Basel III 
regulations to offset the market risk arising from movements in interest rates. The findings also 
indicate that the differences between the two regulations become even more pronounced for BPP O/N 
and 1-month interest rates. Finally, the findings indicate that BPP O/N interest rates have the highest 
market risk by a large margin under both Basel III Final  (Basel IV)  and Basel III regulations. 
 
Keywords: Basel III Final  (Basel IV) Regulations, Market Risk, Interest Rates. 
JEL Classification: G17, G21, G32. 
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1. Giriş 

1970’li yıllar ile birlikte Bretton Woods sisteminin çökmesi, ardından finansal 
liberalizasyon, küreselleşme ve dijitalleşme süreçlerinin başlaması, diğer finansal varlıklarla 
birlikte faiz oranlarına dayalı finansal varlıkların da volatilitesinin artması sonucunu 
doğurmuştur (Gemzik-Salwach ve Perz, 2013, s.1). Bu durum da faiz oranlarından 
kaynaklanan finansal risklerin doğru bir şekilde ölçülüp yönetilmesinin önemini artırmıştır. 
Çünkü Ferreira ve Lopez (2004, s.1) tarafından da ifade edildiği gibi faiz oranlarının 
volatilitesindeki artışların yol açabileceği riskler çok geniş bir etki alanına sahip 
olabilmektedir. Örneğin, faiz oranlarının volatilite düzeyi özellikle bankacılık sektörü 
tarafından kullandırılan krediler kanalıyla, ülke kaynaklarının ekonominin geneline dağılımı 
üzerinde etkili olabilmekte ve böylece ekonomik aktivite düzeyinin temel belirleyicilerinden 
biri haline gelebilmektedir (Wang, Zhang ve Wang, 2014, s.680). Ayrıca kısa vadeli para 
piyasalarında oluşan faiz oranlarının volatilite düzeyi de parasal aktarım mekanizmasının 
etkinliği üzerinde etkili olabilmektedir. Çünkü örneğin bir parasal aktarım mekanizması olarak 
geleneksel faiz oranı kanalı esas alındığında, merkez bankası kararlarının öncelikle kısa 
vadeli piyasa faizlerini para politikası politika hedefleri doğrultusunda etkilemesi    
gerekmektedir. Daha sonra ise örneğin beklentiler hipotezi kapsamında kısa vadeli faiz 
oranları ile uzun vadeli faiz oranları arasındaki etkileşimin politika hedefleri doğrultusunda 
yönlendirebilmesi beklenmektedir. Bu nedenle kısa vadeli para piyasalarında oluşan faiz 
oranlarının volatilite düzeyi, merkez bankasının kararlarının kısa ve uzun vadeli faiz oranları 
üzerindeki yönlendirici etkisini azaltarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini 
düşürebilmektedir. Bu unsurların yanı sıra faiz oranlarının volatilitesinin spot piyasalarda 
bireysel veya kurumsal yatırımcılar tarafından tahvil, bono veya Eurobond gibi varlıklarda 
taşınan pozisyonlardan kaynaklanan finansal risklerin opsiyonlar veya CDS’ler gibi türev 
ürünler ile etkin bir şekilde hedge edilmesini de zorlaştırabilmektedir.  

Bilindiği gibi faiz oranı riski bankacılık sektörü açısından da önemli bir risk unsuru 
haline dönüşebilmektedir. Çünkü bankaların aktif ve pasifleri arasındaki vade uyumsuzluğu 
ile faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin ulaştığı boyut faiz oranı riskini bankalar açısından 
en temel sistematik risk faktörlerinden biri haline getirmektedir (Elyasiani ve Mansur, 1998, 
s.536; Papadamou ve Siriopoulos, 2014, s.46; Park ve Choi, 2011, s.135). Bu nedenlerden 
dolayı da özellikle bankacılık sektörü için faiz oranlarından kaynaklanabilecek piyasa riskinin 
doğru bir şekilde ölçülüp yönetilmesinin oldukça önemli bir konu olduğu belirtilmelidir.  

Basel düzenlemeleri kapsamında bankacılık sektörünün finansal piyasalarda taşıdığı 
pozisyonlardan kaynaklanabilecek piyasa riskini doğru bir şekilde ölçmesi ve bu risk düzeyi 
ile uyumlu bir sermaye yapısına sahip olması beklenmektedir. Bu amaçla da hem literatürde 
hem de uygulamada daha çok VaR (Value-at-risk, VaR) modellerinden yararlanılmaktadır. 
Fakat ABD merkezli olarak başlayan ve daha çok finansal sistemde biriken risklerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan 2007-2008 küresel finans krizi, geleneksel VaR modellerinin 
piyasa riski ölçümünde beklenen etkinliği ortaya koyamayabileceğini göstermiştir (Orlowski, 
2012, s.121). Bu gelişmelere de bağlı olarak Basel komitesi 2023 yılının Ocak ayında 
yürürlüğe girmesi beklenen Basel III Final düzenlemeleri ile bu konuda bazı önemli 
değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler genel olarak sermaye yeterlilik rasyosunun 
hesaplanmasında kullanılan risk ağırlıklarının değiştirilmesi, yoğunlaşma riskine daha çok 
önem verilmesi, bankalar arasındaki farklılıkların giderilmesi ve sürecin daha şeffaf bir hale 
getirilmesi şeklinde ifade edilebilir (TBB, 2016, s.5; Dormans ve Pit, 2017 s.16; Köksal, 
Babuşçu ve Hazar, 2020, s.14-15).   

Basel III Final düzenlemeleri kapsamında piyasa riski ölçümüne dönük olarak yapılan  
değişiklikler alt başlıklar itibariyle incelendiğinde ise bu konuda özellikle finansal varlıkların  
alım satım veya banka portföyü kapsamında sınıflandırmalarına dönük olarak getirilen yeni 
sınırlamalar ile içsel model kullanımına dönük düzenlemelerin ve standart yönteme dayalı 
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hesaplamalardaki değişikliklerin öne çıktığı ifade edilebilir (TBB, 2016, s.27). Daha spesifik 
olarak  ise alım satıma konu olan finansal varlıklar (trading book) ile daha çok vadeye kadar 
elde tutulan finansal varlıklar (banking book) arasındaki sınıflandırmada ilgili varlıkların 
likiditesine ve günlük bazdaki değerlerine bağlı olarak daha katı düzenlemelerin söz konusu 
olması, içsel modeller dikkate alınarak hesaplanacak piyasa riskine bir alt sınır getirmek 
amacıyla standart yaklaşımların gözden geçirilmesi ve duyarlılık bazlı yaklaşımların dikkate 
alınması, içsel modellere dayalı piyasa riski ölçümüne dönük daha katı bir onay sürecinin söz 
konusu olması, Basel III düzenlemeleri kapsamından var olan sabit 10 günlük likidite aralığı 
yerine 10 günden 120 güne kadar değişen likidite aralıklarının söz konusu olması gibi 
değişikliklere değinilebilir (Deloitte, 2018, s.1; BIS, 2019; Neisen ve Rosenberg, 2016, s.12)  

Bu çalışmada bankaların finansal zaman serilerinin temel karakteristik özelliklerinden 
biri olan kalın kuyruk (fat-tail) riskini de dikkate alarak, daha etkin risk ölçümü 
yapabilmelerine dönük olarak yapılan değişiklikler üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda Basel 
III Final düzenlemeleri kapsamında yapılan değişikliklerle piyasa riski ölçümünde artık Basel 
III düzenlemeleri kapsamında kullanılan geleneksel VaR yöntemlerinden ziyade ES 
(Expected shortfall, ES) yönteminin kullanılması ve %99 güven düzeyi yerine %97.5 güven 
düzeyinin esas alınması kararlaştırılmıştır (BIS, 2016 s.56). Böylece bankacılık sektörünün 
ayıracağı sermaye tutarının kalın kuyruk riskini (fat-tail) dengeleme konusunda ve “ciddi 
kayıpları” yakalamada daha iyi bir seviyeye gelmesi hedeflenmektedir (Magnus vd., 2017, 
s.6; Orgeldinger, 2017, s. 9). Çünkü geleneksel VaR modelleri %99 güven düzeyinin 
ötesindeki riskleri yakalayamazken; ES yöntemi geleneksel VaR modelleri kullanılarak 
hesaplanan risklerin aşılması durumunda ortaya çıkabilecek risklerin koşullu beklenen 
değerlerine odaklanmaktadır (Ryan, 2021, s.1). Ayrıca ES yöntemi zamanla değişmeyen 
ortalama değere ve varyansa sahip olmanın (monotonluk) yanı sıra pozitif homojenlik ve alt 
katmanlara ayrılabilme özellikleri nedeniyle literatürde geleneksel VaR yöntemlerine göre 
daha etkin / tutarlı bir risk ölçüm yöntemi (coherent risk measure) olarak tanımlanmaktadır 
(Inui ve Kijima, 2005, s.853; Pflug, 2000).  

Çalışmanın amacı Basel III Final uygulamaları kapsamında ekstrem değerler teorisine 
dayalı bir şekilde ES yöntemini kullanarak  gösterge tahvil faiz oranları, BİST BPP O/N  faiz 
oranları ve çeşitli vadelere sahip TRLIBOR faiz oranları için piyasa riskinin ölçülmesidir. Bu 
çalışmanın literatüre bazı önemli katkılarının olabileceği düşünülmektedir. Öncelikle 
çalışmanın literatüre temel katkısının piyasa riski ölçümünde Basel III Final uygulamalarının 
esas alınması olduğu ifade edilebilir. İkinci olarak yeni düzenlemenin etkilerini 
değerlendirebilmek amacıyla tüm analizler Basel III uygulamaları kapsamında da yapılmış ve 
bu kapsamda elde edilen sonuçlar Basel III Final uygulamaları kapsamında elde edilen 
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Üçüncü olarak piyasa riski ölçümünde ES yöntemi kullanılırken 
ekstrem değerler teorisi esas alınmış ve bu yeni yaklaşım tek bir faiz oranı yerine alternatif 
faiz oranlarına uygulanmıştır. Çünkü bilindiği gibi özellikle ulusal yazındaki çalışmalarda 
oldukça baskın bir şekilde hisse senedi endekslerinin veya döviz kurlarının esas alındığı ve 
ekstrem değerler teorisine dayalı analizlere daha az yer verildiği görülmektedir. Son olarak 
da bu çalışmadaki analizler Wu ve Shieh’in (2007) çalışmalarında da olduğu gibi hem kısa 
(short) hem de uzun (long) pozisyonlar dikkate alınarak yapılmıştır. Böylece faiz 
oranlarındaki sert artışların yol açabileceği risk düzeyleri (yukarı yönlü piyasa riski) ile faiz 
oranlarındaki sert düşüşlerin (aşağı yönlü piyasa riski) yol açabileceği risk düzeyleri ayrı ayrı 
hesaplanıp karşılaştırılmıştır.  

2. Literatür 

Önemi nedeniyle literatürde faiz oranlarından kaynaklanabilecek piyasa riskinin doğru 
bir şekilde ölçülüp yönetilmesi oldukça ilgi gören bir konudur. Örneğin Vlaar (2000) Almanya 
ekonomisi için faiz oranlarına dayalı finansal varlıklardan oluşan 25 farklı portföyü dikkate 
alarak varyans-kovaryans yöntemi, tarihi simülasyon yöntemi ve Monte Carlo simülasyon 
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yönteminden oluşan üç farklı yöntemin piyasa riski öngörü performanslarını karşılaştırdığı  
çalışmasında, varyans-kovaryans yöntemi ile birleştirilen Monte Carlo simülasyon yönteminin 
en iyi performansı sergileyen yöntem olduğu sonucuna ulaşmıştır. Darbha (2001) Hindistan 
ekonomisi için sabit getirili finansal varlıklardan oluşan bir portföyün piyasa riskini varyans-
kovaryans yöntemi, tarihi simülasyon yöntemi ve ekstrem değerler teorisi ile incelediği 
çalışmasında, sabit getirili finansal varlıkların piyasa risklerinin ölçümünde en uygun 
yöntemin ekstrem değerler teorisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Cakici ve Foster (2003)  1 ve 
3 ay vadeli Eurodollar faiz oranları ile 1, 5 ve 10 yıl vadeli ABD hazine bonosu faiz 
oranlarının piyasa riskini bir non-parametrik yöntem olan stokastik Kernel VaR modeli ile 
tahmin ettikleri çalışmalarında, ilgili yöntemin bir çok kritere göre oldukça başarılı bir 
performans sergilediği sonucuna ulaşmışlardır. Bali (2003) 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 10 yıl vadeli 
ABD hazine bonosu faiz oranları için EVT-VaR yönteminin performansını incelediği 
çalışmasında, bu yöntemin piyasa riski ölçümünde standart VaR yöntemlerine göre daha 
başarılı bir yöntem olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ferreira ve Lopez (2004) ABD doları, Alman 
markı ve Japon yeni cinsinden 3 ay vadeli bankalar arası para piyasası faiz oranlarının 
piyasa riskini inceledikleri çalışmalarında, VaR modellerinin performanslarının analizlerde 
kullanılan dağılım varsayımlarına oldukça duyarlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Wu ve 
Shieh (2007) ABD ekonomisi için uzun vadeli faiz oranları üzerine yazılı futures kontratların 
piyasa riskini hem kısa hem de uzun pozisyonlar için inceledikleri çalışmalarında, çarpık 
Student t dağılımına dayalı FIGARCH (1,d,1) modelinin performansının alternatif dağılım 
varsayımlarına dayalı geleneksel GARCH (1,1) modellerinin performansından daha iyi 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Raunig ve Scheicher (2008) 86 farklı Avrupalı firma için tarihi 
simülasyon yöntemini kullanarak Eurobond gibi borçlanma araçlarından kaynaklanan geri 
ödememe riskinin hedge edilmesi amacıyla kullanılan CDS’lerin piyasa risklerini analiz 
ettikleri çalışmalarında, ilgili firmaların CDS’lerinin piyasa risklerinin ilgili firmaların hisse 
senetlerinin piyasa risklerinden belirgin bir şekilde daha düşük olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Carvalhal ve Daumas (2010) Brezilya ekonomisine ait ulusal ve uluslar arası 
tahvil piyasasını dikkate aldıkları çalışmalarında, VaR ve ES yöntemlerinin kullanılması ile 
oluşturulan tahvil portföylerinin diğer alternatif yöntemler dikkate alınarak oluşturulan 
portföylere göre genel olarak daha iyi performans sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır. 
Wang, Zhang ve Wang (2014) Çin ekonomisi için 1 hafta vadeli bankalar arası repo faiz 
oranlarını esas aldıkları çalışmalarında, düzeltilmiş tarihi simülasyon yönteminin faiz 
oranlarından kaynaklanan piyasa riskini etkin bir şekilde ölçebildiği sonucuna ulaşmışlardır. 
Peng, Cheng ve Zhu (2018) Çin bankalar arası para piyasası borç verme faiz oranlarını 
dikkate aldıkları çalışmalarında, VaR analiz sonuçlarına göre çalışmada kullanılan alternatif 
dağılım varsayımları arasından en uygun dağılım varsayımının GED (Generalized error 
distribution) dağılımı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Türkiye finansal piyasaları üzerine yapılan çalışmalara gelince, Gencay ve Selçuk 
(2006) bankalar arası para piyasası gecelik (O/N) borç alma faiz oranlarını dikkate aldıkları 
çalışmalarında, Genelleştirilmiş Pareto dağılımına dayalı ekstrem değerler teorisinin ilgili faiz 
oranlarından kaynaklanabilecek piyasa riskini modellemede başarılı bir yöntem olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Çifter, Özün ve Yılmazer (2007) hazine bonosu faiz oranlarını 
dikkate aldıkları çalışmalarında, piyasa riski açısından GARCH modellerinin kısa vadeli 
öngörü sağladığı; ekstrem değerler teorisinin ise orta ve uzun vadeli öngörü yapmayı 
kolaylaştırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca hazine bonosu faiz oranları için ES 
yönteminin, Genelleştirilmiş Pareto dağılımına nazaran piyasa riskini daha yüksek ölçtüğünü 
ifade etmişlerdir. Büberkökü (2020) tarihi simülasyon ve filtrelenmiş tarihi simülasyon 
modellerinin piyasa riski ölçüm performanslarını gösterge tahvil faizini de dikkate alarak 
incelediği çalışmasında, filtrelenmiş tarihi simülasyon yönteminin daha iyi performans 
sergilediği sonucuna ulaşmıştır.  

Doğrudan Basel III Final uygulamaları kapsamındaki çalışmalara bakıldığında ise yeni 
bir araştırma alanı olması nedeniyle bu alanda henüz yoğun bir literatürün oluşmadığı 
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görülmektedir. Bu kapsamda ulaşılan bazı uluslararası çalışmalara bakıldığında Rossignolo 
(2019) Meksika hisse senedi piyasaları için piyasa riskini Basel III Final yaklaşımını 
kullanarak ölçtüğü çalışmasında, bu yaklaşımın bankalar için daha yüksek bir sermaye 
gereksinimine işaret ettiği sonucuna ulaşmıştır. Bazı ulusal çalışmalara bakıldığında ise 
Büberkökü (2020) alternatif GARCH modellerini kullanarak Euro-TL kuru için Basel III Final 
uygulamaları kapsamında piyasa riskini analiz ettiği çalışmasında, en uygun modelin Student 
t dağılımına sahip FIAPARCH modeli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Köksal, Babuşcu, Hazar 
(2020) ise ekonometrik analizlerden ziyade Basel III Final uygulamalarının sermaye yeterlilik 
rasyosunun hesaplanmasına dönük olarak getirdiği yenilikleri inceledikleri çalışmalarında, 
Basel III Final düzenlemeleri bankacılık sektörü açısından önemli değişiklikler getirdiğinden 
bu yeni durumun bankalar açısından zorlayıcı bir durum olabileceğini belirtmişlerdir.   

 
3.    Veri ve Metodoloji 
3.1.  Veri 
 
Bu çalışma 1 Ağustos 2002 yılı ile 21 Mart 2022 yılı arasındaki dönemini kapsamakta 

ve günlük verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın başlangıç tarihi TRLIBOR faiz oranlarına 
ilişkin verilere ilgili tarih itibariyle ulaşılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmada faiz 
oranları olarak gösterge tahvil faiz oranları (Tahvil), gecelik bankalar arası para piyasası faiz 
oranları (BPP O/N) ile 1 ay (1M), 6 ay (6M) ve 1 yıl  (1Y) vadeli TRLIBOR faiz oranlarından 
yararlanılmıştır. Gösterge tahvil faizi olarak vadesine 2 yıl kalmış, likiditesi yüksek ve ikincil 
piyasada en çok işlem gören devlet tahvili faizleri esas alınmıştır. Tüm veriler Finnet veri 
tabanından temin edilmiştir (https://www.finnet.com.tr/ FinnetStore/Tr/Urun/ Finnet2000 
Plus).Bu faiz oranlarının incelenen dönem için genel seyri Şekil 1’de gösterilmiştir.  

Şekil 1: Faiz Oranlarının İncelenen Dönem İçin Genel Seyri 
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Piyasa riski analizlerinde Denklem (1)’de gösterildiği gibi hesaplanan ve faiz 
oranlarındaki logaritmik yüzde değişimleri gösteren değerlerden ( !!  ) yararlanılmıştır. 
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!!   = !"" ∗ [!"#! − !"#!!!]                                                                                                    (1) 

Burada !!    ilgili faiz oranlarının cari dönemdeki kapanış değerlerini; !!!!  ise ilgili faiz 
oranlarının bir gün önceki kapanış değerlerini göstermektedir. 

3.2. Metodoloji  

Bu çalışmada !!   değerleri kullanılarak piyasa riski ölçümleri yapılırken ekstrem değerler 
teorisinden yararlanılmıştır. Bunun bazı önemli nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle, daha 
önce de ifade edildiği gibi, Basel III Final uygulamaları açısından bakıldığında, piyasa riski 
ölçümünde kalın kuyruk riskinin yol açabileceği “ciddi kayıpların” etkilerinin dikkate 
alınmasının temel bir amaç olduğu ifade edilebilir. Çünkü 2007-2008 küresel finans krizi 
geleneksel VaR yöntemlerinin bu konuda bazı önemli dezavantajlarının olduğunu 
göstermiştir. Bu kapsamda bu çalışmada ekstrem değerler teorisine dayalı ES yönteminin 
kullanılmasının olası finansal şokların bankacılık sektörünün sermaye yapısı üzerindeki 
etkilerinin daha iyi analiz edilebilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. İkinci olarak 
ulusal yazına bakıldığında ekstrem değerler teorisi kapsamında piyasa riski ölçüm 
analizlerine yer veren oldukça sınırlı sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Üçüncü olarak  
incelenen dönem dikkate alındığında bu dönemde 2007-2008 küresel finans krizinin 
yaşanmasının, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasının, Rusya ile Ukrayna arasında savaşın 
başlamasının ve majör merkez bankalarının sert faiz kararları almalarının ekstrem değerler 
teorisinin kullanılmasını destekleyen gelişmeler oldukları ifade edilebilir. Dördüncü olarak 
diğer yöntemlere nazaran ekstrem değerler teorisinin ekonometrik açıdan da bazı önemli 
avantajlarının bulunduğu ifade edilmelidir. Örneğin ekstrem değerler teorisi diğer bir çok 
yöntemin aksine piyasa riski ölçümünde kullanılacak finansal varlıkların getiri serileri için 
herhangi bir önsel dağılım varsayımında bulunmamaktadır. Getiri serilerinin gerçek dağılım 
varsayımlarının tespit edilebilmesinin zorluğu düşünüldüğünde, ekstrem değerler teorisinin 
bu özelliğinin ekonometrik analizler açısından yanlı (biased) sonuçların elde edilme 
olasılığını azalttığı ifade edilebilir. Son olarak da Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomilerinde 
faiz oranlarında sert fiyat hareketlerinin göreceli olarak daha sık yaşanmasının politika 
yapıcıların finansal analizlerde ekstrem değerler teorisini “doğal olarak” dikkate almalarını 
gerekli kılabildiği ifade edilebilir (Gençay ve Selçuk, 2007, s. 562).  

Analizlerde ekstrem değerlerin modellenmesinde Genelleştirilmiş Pareto dağılımından 
(Generalized Pareto distribution, GPD) yararlanılmıştır. Bunun temel nedeni bu dağılımın 
literatürde finansal zaman serilerinin karakteristik özellikleriyle daha uyumlu bir dağılım  
olduğunun ifade edilmesidir. Örneğin Denklem (2)’de gösterilen şekil parametresinin sıfırdan 
büyük olması ( ! > 0 ) kalın kuyruk sorununa işaret etmektedir. GPD dağılımının 
parametrelerinin tahmininde en çok olabilirlik yöntemi (Maximum likelihood estimation 
method, MLE)  kullanılmıştır. GPD dağılımı Denklem (2)’de gösterilmiştir: 

!!,! ! ! =
1− (1 + !"

!
)
!!!.                                                               !ğ!"  ! ≠ 0

1 − !
!!
!                                                                      !ğ!"  ! = 0                  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  

Burada,  !   şekil parametresini, !   ölçek parametresini,  !   eşik değeri; !  toplam gözlem 
sayısını; !! , eşik değeri aşan ekstrem değerlerin sayısını; !  ise güven düzeyini  
göstermektedir.  

Burada ayrıca !  parametresine bağlı olarak GPD dağılımı üç alternatif dağılıma 
dönüşebilmektedir. ! > 0  olması ekstrem değerlerin dağılımının standart Pareto dağılımına,  
! = 0  olması ekstrem değerlerin dağılımının üstel dağılıma,  ! < 0  olması ise ekstrem 
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değerlerin Pareto Tip II dağılımına uyduğu anlamına gelmektedir (Marimoutou, Raggad ve 
Trabelsi, s.526, 2009 ). 

EVT analizi (Extreme value theory, EVT) öncesinde analizlerde kullanılacak eşik 
değerin (!) belirlenmesi gerekmektedir. Fakat literatürde bu amaçla genel kabul görmüş olan 
tek bir yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Rydell (2013, s.7) tarafından da 
ifade edildiği gibi literatürde geleneksel bir yaklaşım olarak kabul edilen sabit yüzdeli dilim 
kuralı yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu yöntem sayesinde piyasa riski analizlerinde her bir faiz 
oranı için aynı sayıda ekstrem değerin modellere dahil ediliyor olması bu yöntemin temel 
avantajlarından birini temsil etmektedir (Altun, s.31, 2014). Eşik değer belirlenirken de sabit 
yüzdeli dilim kuralı yaklaşımı kapsamında literatürde bu alanda en çok ilgi gören McNeil ve 
Frey (2000) ile Gavin’in (2000) çalışmalarında da olduğu gibi toplam gözlem sayısının 
%10’unu teşkil eden değer dikkate alınmıştır. Bu açıklamalar ışığında Basel III Final 
uygulamaları kapsamında piyasa riski ölçülürken %97.5 güven düzeyindeki ES değerleri 
Denklem (3)’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır.   

EVT-ES = !"#!!"#!"#
!!!

+ !!!  !
!!!

                                                                                                  (3) 

Böylece piyasa riski kapsamında bir gün sonrası için ilgili faiz oranlarında meydana 
gelebilecek aşağı ve yukarı yönlü maksimum yüzde değişim oranları hesaplanmıştır. 

Basel III uygulamaları kapsamında piyasa riski ölçülürken ise %99 güven düzeyindeki 
geleneksel EVT-VaR değerleri dikkate alınmış ve bu değerler Denklem (4)’te gösterildiği gibi 
hesaplanmıştır. 

EVT-VaR GPD =  ! + !
!
   !
!!
(1 − !)

!!.
− 1                                                                           (4) 

Tüm bu analizler Matlab paket programı kullanılarak yapılmıştır. GPD dağılımının 
parametrelerinin tahmininde  parmhat = gpfit(x) komutundan yararlanılmıştır. 

4.   Bulgular 
4.1.  Temel  Bulgular 
 
Öncelikle analizlerde kullanılan !!   değerlerinin incelenen dönem için genel seyri Şekil 

2’de sunulmuştur. !!   değerlerine ait betimleyici istatistikler ile birim kök testi sonuçları ise 
Tablo 1’de yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde faiz oranlarında meydana gelen yüzde 
değişimlerin ortalama değerlerinin negatif olduğu anlaşılmaktadır. Bu da incelenen dönem 
içerisinde faiz oranlarının ana eğilim olarak azalış trendi içerisinde olduğu anlamına 
gelmektedir. Bulgular ayrıca incelenen dönem içerisinde ortalama bazda en yüksek azalış 
oranlarına TRLIBOR 6M ve 1Y faiz oranlarının sahip olduğu, en düşük azalış oranlarına ise 
sırasıyla gösterge tahvil faizi ile BPP O/N faiz oranlarının sahip olduğu sonucuna işaret 
etmektedir. Bir finansal risk ölçütü olarak standart sapma parametrelerine bakıldığında en 
yüksek risk düzeyine belirgin bir farkla BPP O/N faiz oranlarının sahip olduğu, ardından çok 
daha düşük bir risk düzeyine sahip olmakla birlikte gösterge tahvil faiz oranlarının geldiği, en 
düşük risk düzeyine ise TRLIBOR 6M faiz oranlarının sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
durum da çalışma kapsamında incelenen alternatif vadeye sahip faiz oranları içerisinde en 
düşük faiz oranı değişkenliğinin / volatilitenin TRLIBOR 6M faiz oranları için geçerli olduğu 
sonucuna işaret etmektedir. 
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Şekil 2: Faiz Oranlarındaki Yüzde Değişimlerin İncelenen Dönem İçin Genel Seyri 
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Tablo 1: Betimleyici İstatistikler Ve Birim Kök Testi Sonuçları 
Faiz oranları Ortalama Std. 

sapma 
Çarpıklık  Basıklık  JB PP ADF 

Tahvil -0.0219 0.0178 -0.0934 21.789 0.000* 0.000* 0.000* 
BPP O/N -0.0256 0.0568 0.5378 44.983 0.000* 0.000* 0.000* 
TRLIBOR 1M -0.0271 0.0118 0.1824 58.510 0.000* 0.000* 0.000* 
TRLIBOR 6M -0.0291 0.0109 -1.1185 39.871 0.000* 0.000* 0.000* 
TRLIBOR 1Y -0.0292 0.0122 -0.4065 38.921 0.000* 0.000* 0.000* 

*, %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. JB, PP ve ADF için verilen değerler olasılık değerleridir.  

İlgili değişkenlerin EVT analizine dahil edilmesinden önce durağanlık koşulunu sağlayıp 
sağlamadıkları incelenmiştir. Bu amaçla Augmented Dickey-Fuller (1979) (ADF) ile Phillips-
Perron (1988) (PP) birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Bulguların faiz oranlarındaki yüzde 
değişimlerin düzey değerlerinde durağan olduğu sonucuna işaret ettiği görülmektedir. 
Jarque-Bera (JB) (1980,1987) test sonuçları da faiz oranlarındaki yüzde değişimlerin 
dağılımının standart normal dağılım varsayımına uyduğunu ifade eden Ho hipotezini %5 
anlamlılık düzeyinde reddetmektedir. Bu bulgunun da piyasa riski analizlerinde ekstrem 
değerler teorisinin kullanılmasının önemini artırdığı ifade edilebilir. Çünkü daha önce de ifade 
edildiği gibi ekstrem değerler teorisi orijinal getiri serilerinin dağılımı konusunda herhangi bir 
önsel varsayımda bulunmamaktadır.  

 
Bu durumun yanı sıra basıklık parametrelerinin her durumda üçten belirgin bir şekilde 

yüksek değerler almalarının da ekstrem değerler teorisinin kullanılmasını destekleyen bir 
diğer önemli bulgu olduğu belirtilmelidir. Çünkü bu durum ilgili tüm değişkenlerin dağılımının 
belirgin bir kalın kuyruk (fat-tail) özelliği sergilediği, bu nedenle de bu değişkenlerde ekstrem 
fiyat hareketlerinin gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Son olarak da çarpıklık 
parametrelerinin (Tablo 1) BPP O/N ve TRLIBOR 1M faiz oranları için pozitif, diğer faiz 
oranları içinse negatif değerler almaları faiz oranlarındaki yüzde değişimlerin dağılımının 
asimetrik bir yapı sergilediği anlamına gelmektedir. Bu durum da ilgili değişkenlerin 
dağılımlarının sağ ve sol kuyruk bölgelerinin karakteristik özelliklerinin birbirinden farklı 
olabileceği, dolayısıyla bu bölgelerin ayrı ayrı modellenmesinin daha doğru bir yaklaşım 
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olabileceği anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle bu bulgu ilgili değişkenlerde taşınacak 
kısa pozisyonlar ile uzun pozisyonların finansal risk düzeyinin birbirinden farklı olabileceği 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu bulgunun faiz oranlarındaki sert artışların yol 
açabileceği risk düzeyleri (dağılımın sağ kuyruk bölgesi) ile faiz oranlarındaki sert düşüşlerin 
(dağılımın sol kuyruk bölgesi) yol açabileceği risk düzeylerinin ayrı ayrı modellenmesini 
desteklendiği ifade edilebilir. 

 
4.2. Faiz Oranlarındaki Sert Artışların Yol Açabileceği Piyasa Riskinin Analizi 
Çalışmanın bu bölümünde ilgili faiz oranlarında yaşanabilecek sert yükselişlerin yol 

açabileceği finansal risk düzeylerinin ölçümüne dönük sonuçlar üzerinde durulacaktır.  Fakat 
öncelikle GPD dağılımı dikkate alınarak yapılacak analizlerin etkinliğinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla da literatürün geneli ile uyumlu olacak şekilde GPD dağılımı ile 
ekstrem değerlerin kendi orijinal ampirik dağılımı arasındaki uyumun incelenmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamdaki bulgular Şekil 3’te sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde 
ekstrem değerlerin kendi orijinal ampirik dağılımı ile GPD dağılımının oldukça uyumlu olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu bulgu da faiz oranlarında meydana gelen ekstrem yüzde değişimlerin 
GPD dağılımı ile başarılı bir şekilde modellenebileceği ve bu dağılım kullanılarak yapılan 
EVT-VaR ve EVT-ES analizlerinin de etkin sonuçlar üretebileceği anlamına gelmektedir. 

Şekil 3 : Faiz Oranı Artış Riskinin Modellenmesinde GPD Dağılımının Uyumu 

Tahvil                                    BPP O / N                                      TRLIBOR 1M 

 

TRLIBOR 6M                                   TRLIBOR 1Y 

 

Basel III Final uygulamaları kapsamında hesaplanan EVT-ES değerleri ile Basel III 
uygulamaları kapsamında hesaplanan EVT-VaR değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. Öncelikle 
şekil ( ! ) parametreleri incelendiğinde bu parametrelerin pozitif değerler aldıkları 
anlaşılmaktadır. Bu bulgu da ilgili tüm faiz oranları için ekstrem değerlerin dağılımının 
standart Pareto dağılımına uyduğu ve ilgili tüm  faiz oranları için kalın kuyruk (fat tail) 
sorununun geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Bu bulgunun da bu tür değişkenlerin piyasa 
riskinin ölçümünde EVT analizinin kullanılmasının önemini artırdığı ifade edilebilir. Ayrıca bu 
bulgunun Basel III Final düzenlemelerinde olduğu gibi piyasa riski ölçümünde ES yönteminin 
kullanılmasını destekleyen bir bulgu olduğu da belirtilmelidir. Çünkü bilindiği gibi finansal 
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değişkenlerin dağılımının kuyruk bölgelerinin genişlemesi bir diğer ifadeyle dereceleri artan 
kalın kuyruk özelliği sergilemeleri bankacılık sektörünün yüksek oranlı kayıplarla karşı 
karşıya kalabileceği anlamına gelmektedir. Bu dağılım özelliğini ise ES yöntemi geleneksel 
VaR yöntemine göre daha iyi modelleyebilmektedir. 

Bu açıklamalar ışığında Basel III Final düzenlemeleri kapsamında elde edilen EVT-ES 
sonuçları incelendiğinde, bir gün sonra ilgili faiz oranlarından kaynaklanabilecek en yüksek 
piyasa riskinin BPP O/N faiz oranları için geçerli olduğu (%19.6818), ardından ise belirgin bir 
şekilde daha düşük seviyelerde olmakla birlikte gösterge tahvil faiz oranlarının geldiği 
(%5.8701), en düşük piyasa riskinin ise TRLIBOR 6M faiz oranları için (%3.9761) geçerli 
olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 2:  Faiz Oranı Artış Riski için EVT-ES ve EVT-VaR Analiz Sonuçları 
Faiz oranları ! ! ! EVT-VaR (%99) EVT-ES ( %97.5) 
Faiz oranı  artış riski     
Tahvil 1.627706 0.3208 1.0550 % 5.2034 % 5.8701 
BPP O / N 4.184711 0.3929 3.3148 %16.5748 %19.6818 
TRLIBOR 1M 0.343054 0.5323 0.6226 %3.1529 %4.3979 
TRLIBOR 6M 0.393148 0.3868 0.7762 %3.2719 %3.9761 
TRLIBOR 1Y 0.487331 0.3881 0.8702 %3.7203 %4.5152 

 
Basel III düzenlemeleri kapsamında EVT-VaR sonuçları incelendiğinde ise öncelikle  

faiz oranları için piyasa risk düzeyleri değişmekle birlikte; bu faiz oranlarının  risk düzeylerinin 
sıralamasının benzer olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin yine en yüksek piyasa risk düzeyine 
BPP O/N (%16.5748) faiz oranlarının sahip olduğu, ardından gösterge tahvil faiz oranlarının 
(%5.2034) geldiği görülmektedir. En düşük piyasa riskinin ise TRLIBOR 1M faiz oranları için 
(%3.1529) geçerli olduğu, ardından ise TRLIBOR 6M faiz oranlarının (%3.2719) geldiği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca 1 ay vadeli TRLIBOR faiz oranlarından 1 yıl vadeli TRLIBOR faiz 
oranlarına doğru gidildikçe de piyasa riskinin artığı anlaşılmaktadır. 

Basel III Final uygulamaları ile Basel III uygulamaları karşılaştırıldığında ise istisnasız 
her durumda Basel III Final uygulamalarının Basel III uygulamalarına göre faiz oranlarının 
piyasa risk düzeylerini daha yüksek ölçtüğü anlaşılmaktadır (Tablo 3). Ayrıca her iki 
düzenleme kapsamında hesaplanan değerlerin mutlak farkları alındığında BPP O/N ve 
TRLIBOR 1M için bu farkın daha da belirgin bir şekilde ortaya çıktığı ifade edilebilir (Tablo 3).  

Tablo 3:  Faiz Oranı Artış Riski için Basel III Final ile Basel III Arasındaki Mutlak Farklar 
  
 EVT-VaR (%99) EVT-ES ( %97.5) Aralarındaki  mutlak  fark  
Faiz oranları     
Tahvil % 5.2034 % 5.8701 % 0.67 
BPP O / N %16.5748 %19.6818 % 3.11 
TRLIBOR 1M %3.1529 %4.3979 % 1.25 
TRLIBOR 6M %3.2719 %3.9761 % 0.70 
TRLIBOR 1Y %3.7203 %4.5152 % 0.79 
Not: Faiz oranlarındaki değişimleri ifade etmeleri nedeniyle iki düzenleme arasındaki farklar mutlak 
farklar olarak  sunulmuştur. 

4.3. Faiz Oranlarındaki Sert Düşüşlerin Yol Açabileceği Piyasa Riskinin Analizi 
Çalışmanın bu bölümünde faiz oranlarında yaşanabilecek sert düşüşlerin yol 

açabileceği piyasa risk düzeylerinin ölçümüne dönük sonuçlar üzerinde durulacaktır. Bu 
doğrultuda öncelikle yine GPD dağılımı dikkate alınarak yapılan analizlerin etkinliğinin 
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belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Şekil 4’te GPD dağılımı ile ekstrem değerlerin kendi 
orijinal ampirik dağılımı arasındaki uyuma ilişkin bulgular sunulmuştur. Bulgular 
incelendiğinde ekstrem değerlerin kendi orijinal ampirik dağılımı ile GPD dağılımının oldukça 
uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu da analiz sonuçlarının etkinliğini artırmaktadır. 

Şekil 4: Faiz Oranı Düşüş Riski İçin GPD Dağılımının Uyumu 

Tahvil                                 BPP O / N                               TRLIBOR  1M 

 

TRLIBOR 6M                   TRLIBOR 1Y 

 

Basel III Final uygulamaları kapsamında hesaplanan EVT-ES değerleri ile Basel III 
uygulamaları kapsamında hesaplanan EVT-VaR değerleri Tablo 4’te sunulmuştur. Öncelikle 
EVT-ES sonuçları incelendiğinde bir gün sonra ilgili faiz oranlarından kaynaklanabilecek en 
yüksek piyasa riskinin yine BPP O/N faiz oranları için (% 17.5899) geçerli olduğu, ardından 
ise belirgin bir şekilde daha düşük seviyelerde olmakla birlikte sırasıyla TRLIBOR 1M 
(%6.0157) ile gösterge tahvil faiz oranlarının (%5.5192) geldiği anlaşılmaktadır. En düşük 
piyasa riskinin ise TRLIBOR 6M faiz oranları için (%4.6287) geçerli olduğu, ardından ise 
TRLIBOR 1Y (% 4.9572) faiz oranlarının geldiği anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 4: Faiz Oranı Düşüş Riski İçin  EVT-ES Ve EVT-VaR Analiz Sonuçları 
Faiz oranları ! ! ! EVT-VaR (%99) EVT-ES ( %97.5) 
Faiz oranı düşüş riski     
Tahvil 1.654884 0.3051 0.9858 % 4.9448 % 5.5192 
BPP O / N 4.275744 0.3508 3.1080 %15.2686 %17.5899 
TRLIBOR 1M 0.416108 0.6522 0.5996 %3.6181 %6.0157 
TRLIBOR 6M 0.467284 0.4241 0.8313 %3.7068 %4.6287 
TRLIBOR 1Y 0.563646 0.3880 0.9494 %4.0904 %4.9572 

 

Basel III kapsamında EVT-VaR sonuçları incelendiğinde ise faiz oranı artış riskinde 
olduğu gibi piyasa risk düzeyleri değişmekle birlikte yine ilgili faiz oranlarının piyasa risk 
düzeylerinin sıralamasının benzer olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin en yüksek piyasa riskine 
yine BPP O / N (%15.2686) faiz oranlarının sahip olduğu, ardından gösterge tahvil faiz 
oranlarının geldiği (% 4.9448) anlaşılmaktadır. En düşük piyasa riskinin ise TRLIBOR 1M faiz 
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oranları için (% 3.6181) geçerli olduğu, ardından ise TRLIBOR 6M (% 3.7068) faiz 
oranlarının geldiği anlaşılmaktadır.  

Ayrıca, daha önceki analizlerde olduğu gibi şekil (! ) parametrelerinin yine pozitif  
değerler aldıkları anlaşılmaktadır (Tablo 4). Bu bulgu da ilgili tüm değişkenler için kalın 
kuyruk sorununun geçerli olduğu ve bu nedenle de Basel III Final düzenlemelerinde olduğu 
gibi faiz oranlarındaki değişimlerden kaynaklanabilecek piyasa risklerinin daha etkin bir 
şekilde ölçülebilmesinde ES yönteminin kullanılmasının daha doğru bir yaklaşım olabileceği 
anlamına gelmektedir.  

 
Basel III Final ve Basel III sonuçları karşılaştırıldığında ise yine Basel III Final 

uygulamalarının Basel III uygulamalarına göre faiz oranlarının piyasa risk düzeylerini daha 
yüksek bir şekilde ölçtüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca faiz oranlarındaki değişimleri ifade etmeleri 
nedeniyle her iki yaklaşım kapsamında hesaplanan değerlerin mutlak farkları alındığında 
özellikle BPP O/N ile TRLIBOR 1M faiz oranları için iki düzenleme kapsamındaki farkın daha 
da belirgin bir şekilde ortaya çıktığı ifade edilebilir (Tablo 5).  
 
Tablo 5: Faiz Oranı Düşüş Riski İçin Basel III Final ile Basel III Arasındaki Mutlak 
Farklar 

 EVT-VaR (%99) EVT-ES ( %97.5) Aralarındaki mutlak  fark  
Faiz oranları     
Tahvil % 4.9448 % 5.5192 % 0.57 
BPP O / N %15.2686 %17.5899 % 2.32 
TRLIBOR 1M %3.6181 %6.0157 % 2.40 
TRLIBOR 6M %3.7068 %4.6287 % 0.92 
TRLIBOR 1Y %4.0904 %4.9572 % 0.87 
Not: Faiz oranlarındaki değişimleri ifade etmeleri nedeniyle iki düzenleme arasındaki farklar mutlak 
farklar olarak sunulmuştur.  

5. Sonuç  
Basel düzenlemeleri ile bankacılık ve finans sektöründen kaynaklanabilecek risklerin 

iktisadi ve finansal sistem açısından sistematik bir risk unsuru olmasının belli oranda 
engellenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle güncel gelişmeler karşısında daha etkin bir risk 
yönetim sisteminin kurulabilmesi için Basel düzenlemeleri belli aralıklarla gözden 
geçirilmektedir. Bu çalışmada da 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Basel III Final 
düzenlemeleri kapsamında piyasa riski ölçüm analizlerine yer verilmiştir. Analizlerde ekstrem 
değeler teorisinden yararlanılmış ve Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomileri açısından önemli 
bir risk kaynağı olan faiz oranlarından kaynaklanabilecek piyasa riski analizlerine 
odaklanılmıştır. Bu yapılırken de faiz oranlarında gerçekleşebilecek hem aşağı hem de 
yukarı yönlü sert değişimlerin yol açabileceği riskler üzerinde durulmuştur. Faiz oranları 
olarak gösterge tahvil faiz oranları, gecelik bankalar arası para piyasası faiz oranları (BPP O 
/ N) ile 1 ay (1M), 6 ay (6M) ve 1 yıl  (1Y) vadeli TRLIBOR faiz oranları dikkate alınmıştır. 
Çalışmada karşılaştırma amacıyla Basel III düzenlemeleri kapsamındaki piyasa riski ölçüm 
analizlerine de yer verilmiştir.  

Çalışma bulgularının Basel III Final düzenlemelerinin bankacılık sektörü için olası 
sonuçları konusunda önemli bilgiler sunduğu ifade edilebilir. Örneğin mevcut bulgular hem 
faiz oranı artış riski hem de faiz oranı düşüş riski için Basel III Final düzenlemeleri 
kapsamında ölçülen piyasa riskinin Basel III düzenlemeleri kapsamında ölçülen piyasa 
riskinden daha yüksek olduğu sonucuna işaret etmektedir. Bu sonuç da yeni düzenlemenin 
bankacılık sektörünün bu çalışma kapsamında kullanılan içsel model yaklaşımı çerçevesinde 
faiz oranı kaynaklı piyasa riskinden dolayı daha fazla sermaye ayırması gerekebileceği 
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anlamına gelmektedir. Bu bulgunun da Rossignolo’nun (2019) çalışma bulguları ile uyumlu 
olduğu ifade edilebilir. Bulgular ayrıca Basel III Final ile Basel III düzenlemeleri arasındaki 
farkın diğer vadelere kıyasla daha belirgin bir şekilde BPP O/N ile 1 ay vadeli faiz oranları 
için ortaya çıktığı sonucuna işaret etmektedir. Bu bulgu da bu çalışma kapsamında kullanılan 
içsel model yaklaşımı çerçevesinde bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosunun 
şekillenmesinde belli vadelere sahip faiz oranlarından kaynaklanabilecek risklerin daha fazla 
etkili olabileceği anlamına gelmektedir. Bu durumun yanı sıra bulgular Basel III Final ile Basel 
III düzenlemeleri arasındaki farklılıklarda faiz oranlarının vade yapısının yanı sıra ilgili faiz 
oranlarında taşınan pozisyonların niteliğinin de önemli olabileceği sonucuna işaret 
etmektedir. Çünkü bulgular iki düzenleme arasındaki farkın  faiz oranlarında sert yukarı yönlü 
hareketlerin yaşanması durumu ile faiz oranlarında sert aşağı yönlü hareketlerin yaşanması 
durumunda birbirinden  farklı  olabileceği sonucuna işaret etmektedir. Son olarak da bulgular 
hangi düzenleme dikkate alınırsa alınsın çeşitli vadelere sahip faiz oranları içerisinde her 
durumda en yüksek piyasa riskine belirgin bir farkla BPP O/N faiz oranlarının sahip olduğu 
sonucuna işaret etmektedir. Bu bulgu daha kısa vadeli faiz oranı piyasalarının veri akışına 
olan duyarlılığının daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir.  

Basel III Final düzenlemelerinin olası etkileri konusundaki analizlerin henüz yeni bir 
araştırma alanı olması nedeniyle bu alanda daha sonra yapılabilecek çalışmalarda swap 
faizlerinin veya TLREF faizlerinin kullanılabileceği veya Eurobond gibi uzun vadeli faiz 
oranlarına duyarlı varlıkların piyasa risklerinin alternatif içsel modeller kullanılarak analiz 
edilebileceği düşünülmektedir. 
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Dipnotlar 
1 BDDK’nın yerel sayısal etki çalışmasında da ifade edildiği gibi yeni düzenleme resmi  olarak “Basel III 
Final” olarak tanımlanmaktadır. Fakat hem TBB raporlarında hem de literatürdeki çalışmaların 
genelinde Basel IV ifadesi kullanılmaktadır.Bu nedenle bir anlam kargaşasına yol açmamak amacıyla 
başlık ve özet kısımlarında her iki ifadeye de yer verilmiş, çalışmanın geri kalan tüm kısımlarında ise 
Basel III Final ifadesi kullanılmıştır.  
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Çalışma, kur ile faiz getiri ve değişkenliğinin bankacılık, sanayi, hizmetler ve teknoloji 
sektörlerinin performanslarına etkisini GARCH modeli aracılığıyla incelemektedir. Faize karşı hiçbir 
sektör getirisi duyarlı değilken; faiz riskindeki artış, hizmetler sektöründeki getiri değişkenliğini 
azaltmaktadır. Kurdaki bir artışa karşı bankacılık sektör getirisi negatif etkilenirken; diğer tüm sektör 
getirilerinin duyarsız olduğu tespit edilmiştir. Kur riski ise, sektörel getiri değişkenlikleri üzerinde artırıcı 
etkiye sahiptir. Kur riskindeki artış en çok sanayi sektöründeki getiri değişkenliğini artırmaktadır. 
Sonuçlar, Türkiye ekonomisinde sektörel karlılık ve bu karlılıktaki oynaklığın özellikle kur değişkenine 
bağlı olduğunu göstermektedir. Son olarak, GARCH modeli ile elde edilen koşullu varyansa göre, 
teknoloji sektörü (i) riski en yüksek sektördür (ii) borsaya gelecek yeni bilgiye en duyarlı sektördür. 
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Effect of Interest and Exchange Rate Risk on the Sub-Indices of Borsa Istanbul  

Abstract 

This study investigates the effects of foreign exchange (FX) rate, interest rate returns, and 
volatility on the performance of banking, industry, services, and technology sectors by employing the 
GARCH model. Although no sector returns are sensitive to interest, an increase in interest rate risk 
reduces the volatility of returns in the services sector. In contrast, while all other sector returns are 
insensitive to an increase in the exchange rate, banking sector returns are negatively affected. FX risk, 
on the other hand, has a positive effect on sectoral return volatility. The increase in the FX risk 
increases the return volatility in the industrial sector the most. Empirical results show that sectoral 
returns and volatility in these returns depend especially on the FX variable in the Turkish economy. 
Finally, according to the conditional variance obtained with the GARCH model, the technology sector 
is (i) the riskiest sector and (ii) the sector most sensitive to new information coming into the stock 
market. 
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1. Giriş 
Etkin ve sağlıklı bir ekonomik büyüme için bankacılık, sanayi, hizmetler ve teknoloji 

sektörlerinin göstermiş oldukları performanslarının analizi oldukça önemlidir. Özellikle 
gelişmekte olan ülkeler için, kur ve faiz değişkenlerinin gerek seviye gerekse de oynaklık 
açısından daha yüksek değerlere sahip olması; bu iki değişken ile sektörel performanslar 
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arasındaki ilişkinin tespitini daha da önemli kılmaktadır. Küçük açık ekonomi özelliği taşıyan 
Türkiye’nin ise, iç ve dış kur ve faiz şoklarından yüksek düzeyde etkilenmesi beklenmektedir. 
Nitekim Türkiye, 2000 yılının Kasım ayında bankacılık merkezli ve 2001 yılının Şubat ayında 
reel sektöre de yayılan iç kaynaklı bir finansal kriz yaşamıştır. 2008 yılının Eylül ayında ise, 
dışsal bir şok olarak ABD’de Lehman Brothers’ın batması ile başlayan kredi krizi tüm dünyayı 
etkilemiştir. Bunun dışında ekonomi, 2010 AB borç krizi, 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması, 
2018 son çeyreğindeki kur şoku, süregelen jeopolitik riskler, Mart 2021 sonrası belirginleşen 
düşük faiz politikası ve 2022 Rusya-Ukrayna savaşı gibi irili ufaklı birçok iç ve dış şoklara 
maruz kalmıştır. Son dönemde ise, Kasım 2021’de yıllık tüketici enflasyonu uzun bir aradan 
sonra %20’yi aşarak %21,31 olarak gerçekleşmiş ve kur geçirgenliği ile enerji ve hammadde 
fiyatlarındaki küresel artışın da etkisiyle Temmuz 2022’de %79,60’a kadar yükselmiştir.         

Faiz riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların sebep olacağı sermaye 
kaybı ihtimali olarak tanımlanabilmektedir (Cornett vd, 2016, s. 165). Dolayısıyla meydana 
gelebilecek bu değişim bilanço ya da bilanço dışı kalemler üzerinde olumsuz etkilere neden 
olabilmektedir. Türk Bankacılık Sisteminde, bankalar kaynaklarının birçoğunu mevduat 
olarak kısa dönemli bulurken; uzun dönemli kredi kullandırmaktadırlar. Türkiye’de ortalama 
mevduat vadesinin üç ay civarında olduğu ve mevduatların toplam pasiflere oranının Aralık 
2021 itibariyle yüzde 59 olduğu düşünüldüğünde; faiz riskinin bankacılık kesimi için oldukça 
önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca, Türk bankacılık sektöründe ABD ve Avrupa bankacılık 
sisteminin aksine kredilerin büyük çoğunluğu sabit faizlidir. Bu durum, bankacılık sektörünü 
önemli bir faiz ve vade riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Finansal şoklar karşısında 
mudiler finansal kararlarını hızlıca değiştirebilirken; bankacılık sektörü geçmiş kredi 
fiyatlamasını aynen korumak zorunda kalmaktadır. Böylece, bankacılık sistemi bir finansal 
şok karşısında oluşan vade ve faiz riskini gelecek kredi fiyatlamasına yansıtmaktadır. 
Bankalar, türev enstrümanları kullanarak faiz riskinin bilançoları üzerindeki olumsuz etkilerini 
hedge edebilmektedirler. 

Bankaların aktifinde yer alan krediler kalemi; reel sektör için pasif tarafta durmaktadır. 
Bu durumda, faiz artışı yeniden borçlanma maliyetlerini yükselterek sektörel karlılıkların 
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan, yatırım yapma kararının bir 
fonksiyonu olarak faizin seviye ve oynaklığındaki artış; yatırımın beklenen karlılığını olumsuz 
etkilemektedir. Ani yükselen faiz ve/veya faiz oynaklığındaki artış yatırımları durma noktasına 
getirebilmektedir. Nitekim, ekonomik dalgalanmaların bilinen bir sonucu; yatırımların 
GSYH’nın en oynak bileşeni olduğudur. Diğer bir etki mekanizması, düşük faizin yüksek talep 
ile bağlantılı olması ve reel sektörün satış gelirinde artışa neden olmasıdır. Borsa İstanbul’da 
(BIST) faaliyet gösteren büyük firmalar, faiz türev araçları kullanarak faiz riskinin 
bilançolarındaki olumsuz etkilerini hafifletme yolunu seçebilmektedirler.  

 Literatürdeki çalışmalara bakıldığında; faizin firma/banka bilançoları dolayısıyla 
karlılığı üzerinde bir uzlaşının olmadığı görülmektedir. Lloyd ve Shick (1977), Flannery (1981, 
1983), Flannery ve James (1984), Hancock (1985), Den Haan ve diğ. (2007), Kasman ve 
diğ. (2011), Öndeş ve Levet (2020) faiz artışının sektörel karlılığı olumsuz etkilediğini öne 
süren çalışmalara örnek olarak veribilir. Flannery (1981), Gorton ve Rosen (1995), 
Purnanandam (2007) ve Edwin ve diğ. (2021) türev ürünler kullanılarak risk azaltım teknikleri 
ile bilançodaki faiz riskinin minimuma indirilebileceğini; dolayısıyla faiz riski ile karlılık 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamayabileceğini vurgulamaktadırlar. Demirgüc-Kunt and 
Huizinga (1999) ve Wulandari ve Harjito (2021) gelişmekte olan ülkeler için faiz ile karlılık 
arasında pozitif ilişki bulurken; Albertazzi and Gambacorta (2009) bir grup OECD ülkesi için 
anlamlı bir ilişkiye rastlamamışlardır. Öte yandan Tuna ve Almahadin (2021) faiz oranının 
tüm bankacılık sektörü göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasına rağmen, 
yüksek faiz seviyelerinde bu ilişkinin zayıfladığını, faiz oranı ile bankacılık sektörünün gelişimi 
arasında içbükey bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. 
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Döviz kurundaki değişim, yabancı kaynağın aktif ve pasif yapısındaki durumuna göre; 
yani net döviz pozisyonunun yerli para birimi cinsinden değerini değiştirerek firmaların ve 
bankaların karlılıklarını doğrudan etkilemektedir. Bilançoda net döviz pozisyonu artıda (long 
pozisyonda) olan firmalar/bankalar kurdaki artıştan (TL’deki değer kaybı) olumlu 
etkilenmektedirler. Türkiye’de 2002 ve sonrası dönem için finansal olmayan kesim net döviz 
pozisyonu genelde açık pozisyonda iken; bankacılık kesiminde net döviz pozisyonu genelde 
dengeye yakın veya fazla bir pozisyon izlemiştir. 

Döviz kurundaki değişim yukarıda bahsedilen ve doğrudan kur değişiminin bilanço 
üzerindeki etkisini yansıtan etkisinin dışında güçlü orta ve uzun dönem etkileri de 
bulunmaktadır. Kur değişimi Türkiye’de kur geçişkenliği üzerinden enflasyonu ve kredi 
faizlerini ve dış ticaret kanalı üzerinden ihracat ve ithalatı doğrudan etkilemektedir. Kur 
riskinin olumsuz etkilerini firmalar/bankalar forward ve future gibi geleceğe yönelik 
sözleşmeleri (türev araçlar) kullanarak azaltabilirler.  

İlgili literatür, faiz riskine benzer biçimde kur riskinin sektörel karlılıklar üzerindeki 
etkisinde de bir uzlaşıya sahip değildir. Jorion (1990), Bartov and Bodnar (1994), El-Masry ve 
diğ. (2007) ve Hutson ile Stevenson (2010) kur değişiminin sektörel performans üzerindeki 
etkisini istatistiksel olarak anlamsız veya oldukça zayıf bulmuştur. Gökmenoğlu ve diğ. 
(2021), incelenen ülkelerin (Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Türkiye, Tayland, Güney Afrika 
ve Malezya) borsa performanslarının belirli piyasa koşulları oluşturulmadıkça döviz kuru 
değişimlerinden etkilenmediğini tespit etmişlerdir. Buna karşın, Aharony ve diğ. (1985) ve 
Grammatikos ve diğ. (1986) riskten korunma eksikliğinin kur ile getiri arasında anlamlı bir 
ilişkiye yol açtığını bulmuşlardır. Bodnar ve diğ. (2002) firmanın kur riskinden etkilenme 
derecesinin; kur riski ile artan fiyat ve maliyetleri tüketiciye yansıtma seviyesine bağlı 
olduğunu vurgulamışlardır. Kur riskinden etkilenme derecesinin küçük firmalarda büyük 
firmalara nazaran daha yüksek olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Bkz. 
Allayannis ve Ofek, 2001; Bodnar ve Wong, 2003; Hagelin ve Pramborg, 2006; Bartram ve 
diğ., 2010). Luo ve Wang (2018) döviz kuru değer kaybettiğinde ve ekonomi canlandığında, 
kur riskinden korunmak için türev araç kullanımının firma değeri üzerinde olumlu bir etki 
yarattığını öne sürmüşlerdir. Ayrıca kârlılığı ve yatırım fırsatı yüksek olan firmaların, kur 
riskinden korunmak için türev araçları kullanarak daha fazla fayda elde edebileceğini tespit 
etmişlerdir. Benzer şekilde Bae ve diğ. (2018) kur riskine bağlı türev araçların düşük ve 
yönetilebilir risklere sahip firmalar için riskten korunma ve değerleri korumada oldukça etkili 
olduğunu ifade etmektedir. Aynı doğrultuda Vohra ve Fabozzi (2019), foreks piyasalarında 
yapılan türev işlemlerin yatırımcılara döviz kuru yönetimi konusunda fayda sağladığını ortaya 
koymaktadır. Az sayıdaki çalışmada ise, faiz ve kur riskinin firma/banka karlılığı üzerindeki 
etkisi birlikte incelenmiştir (Choi ve diğ., 1992; Wetmore ve Brick, 1994; Choi ve Elysiani, 
1997; Koch ve Saporoschenko, 2001 ve Joseph, 2003).  

İlgili literatür incelendiğinde çoğu çalışmanın gelişmiş ülkeleri konu edindiği 
görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeleri ve özelinde Türkiye’yi konu edinen çalışma sayısı 
oldukça azdır. Kasman ve diğ. (2011) faiz ve kur getiri ve oynaklığının bankacılık sektörü 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yazarlar, 1999-2009 dönemi için OLS ve GARCH 
modelleri kullandıkları çalışmalarında; faiz ve döviz kuru ile banka karlılığı arasında negatif 
ve anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Ayrıca bankacılık sektörü hisse getirilerinin genel piyasa 
riskine (BIST 100 piyasa getirisine), faiz ve kur değişkenlerinden daha duyarlı olduğu 
sonucuna varmışlardır. Son olarak yazarlar; faiz ve kur riskinin banka getiri oynaklığının 
temel belirleyici değişkenleri olduğunu göstermişlerdir. Kasman ve diğ. (2011) takiben; Ekinci 
(2016) bankacılık sektörünün faiz ve faiz riskindeki değişimlere karşı duyarsız; buna karşın 
hizmetler sektörünün en duyarlı sektör olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca TL’deki değer 
kaybı, bankacılık sektöründe performansı olumlu; sanayi sektöründe ise olumsuz etkilemekte 
iken; kur riski her üç sektörde getiri oynaklığını artırmaktadır. Bu çalışma Kasman ve diğ. 
(2011) ile Ekinci (2016) modelleme yöntemini temel almakta; fakat bankacılık sektörünün 
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yanısıra, sanayi, hizmetler ve teknoloji sektörlerini de modele eklemektedir. Ayrıca çalışma 
dönemini 11.01.2002-14.01.2022 olarak alarak birçok içsel ve dışsal şoku da 
değerlendirmeye katmaktadır. Bir sonraki bölümde konu ile ilgili güncel literatür sunulmuş; 
üçüncü bölümde veri seti tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde GARCH modeline yer verilmiş ve 
beşinci bölümde ampirik bulgular değerlendirilmiştir. Son bölüm, sonuç kısmıdır. 

2. Literatür 

Bikker ve Vervliet (2017) çalışmalarında düşük faiz oranının ABD bankacılık sektörü 
üzerindeki etkisini karlılık ve risk alma açısından panel veri analizi yardımıyla incelemişlerdir. 
Net faiz marjı, aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), toplam sermaye oranı, kredi 
zarar karşılıklarının toplam kredilere oranı gibi değişkenleri baz alarak yapılan analizler 
neticesinde düşük faiz oranının ABD’de banka performansına zarar verdiği ve net faiz marjını 
azalttığı, genel olarak kredi riskinin ve risk ağırlıklı sermaye rasyosunun karlılığa etkisinin 
negatif olduğu ve banka büyüklüğünün net faiz marjına etkisinin olumsuz buna karşın 
karlılığa etkisinin ise olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hussain ve diğ. (2020), nakit tutma ve döviz kuru oynaklığının Pakistan'daki imalat 
sektörünün finansal performansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Yazarlar, nakit dönüşüm 
döngüsü, firma büyüklüğü ve döviz kuru hareketinin firmaların finansal kararları üzerindeki 
etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. Sonuçlar varlıkların getirisi ile döviz kuru arasında 
önemli bir negatif ilişki olduğunu gösterirken, nakit dönüşüm döngüsünün betası negatif 
değere sahiptir; yaş ve firma büyüklüğü, aktif karlılığını artırmaktadır.  

Oudat ve Ali (2020), 2015-2019 döneminde Bahreyn Borsası’nda işlem gören ticari ve 
yatırım bankalarının finansal risklerini ve finansal performanslarını çalışmışlardır. Çalışmada 
özkaynak karlılığı bağımlı; sermaye yeterliliği rasyosu, likidite riski ve kur riski ise bağımsız 
değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Yazarlar, 35 ticari banka ve 30 yatırım bankasını 
kapsayan iki temel model üzerinden panel veri analizi gerçekleştirmişlerdir. Ampirik 
sonuçlara göre, sermaye yeterliliği rasyosu, kur ve faiz riski ile finansal performans arasında 
her iki banka türü için istatistiksel olarak anlamsız ilişki tespit edilirken; likidite riskinin yatırım 
bankaları için anlamlı sonuç verdiği görülmüştür.  

Dang ve Dang (2020), 2007-2018 dönemi için Vietnam’da para politikası ile 
bankaların risk alma davranışı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma, merkez bankasının 
varlık alımları tarafından başlatılan likidite enjeksiyonunun bankaları daha fazla risk almaya 
teşvik ettiği sonucuna ulaşmıştır. Buna karşın, faiz oranlarının düşürülmesi yoluyla uygulanan 
genişleyici para politikasının, bankaların kredi portföyüne ve finansal istikrarına olumlu yönde 
katkı sağladığı bulgular arasındadır. Ayrıca yazarlar, bu sonucun çeşitli faiz oranları 
göstergeleri karşısında da geçerli olduğunu vurgulamışlardır. 

Wulandari ve Harjito (2021), Endonezya'da kamu bankacılığı ve özel bankacılıkta faiz 
oranlarının, döviz kurlarının ve sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 
Çalışmada, faiz oranının banka karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmasına karşın, 
döviz kurunun banka karlılığı üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca sermaye yapısının bankacılık karlılığı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 
bulunmuştur. Ek olarak faiz oranı, döviz kuru ve sermaye yapısının aynı anda bankacılık 
karlılığı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. 

Li ve diğ. (2021), Çin’in kalkınmasında farklı dış faktörlerdeki değişikliklerin bankacılık 
kârları üzerindeki etkisini sistematik olarak araştırmayı amaçlamışlardır. Bankacılık 
sektörünün gerçek gelişim ortamını simüle etmek için sistem dinamiği simülasyon modeli 
kullanılmıştır. Çalışmada para arzının ve finansal inovasyonun kârlar üzerinde olumsuz bir 
etkisi olduğu; ancak ekonomik büyümenin kârları pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Alacahan ve Akarsu (2019) döviz kurunun BİST 100 endeksi üzerinde etkisinin olup 
olmadığını araştırmışlardır. 2005-2018 yılları arasında 174 gözlemle yaptıkları analizde 
bağımlı değişken olarak Borsa İstanbul 100 Endeksi kapanış aylık ortalama değerleri 
bağımsız değişken olarak ise Türk lirası üzerinden Dolar başına aylık ortalama değer 
belirlenmiştir. Bulgulara göre Dolar kurunun gecikmeli değerleri ile BIST 100 endeksi 
arasında anlamlı bir ilişkiden söz edilebilmektedir. 

Öndeş ve Levet (2020) çalışmalarında makroekonomik faktörlerin Borsa İstanbul’da 
yer alan bankaların pay senedi getirileri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. 2008-
2018 yılları arasında aylık verilerle yapılan analizlerde bağımsız değişken olarak finansal risk 
oranı, politik risk oranı, enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri kullanılmıştır. 
Ampirik analizler neticesinde politik risk oranı ve döviz kuru değişkenleri ile pay senedi getiri 
oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda faiz oranı ile pay senedi getiri oranları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve 
negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Öte yandan finansal risk oranı ve enflasyon oranı ile 
pay senedi getirileri arasında ise herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. 

Yaşar ve Küpcü (2020) çalışmalarında döviz kurundaki değişimlerin, Türkiye’de 
faaliyet gösteren ve ISO 500 listesinde yer alan 6 farklı sektör (Gıda, Tekstil, Kimya-
Petrokimya, Beyaz Eşya-Mobilya, Demir Çelik-Çimento ile Otomotiv - Makine ve Savunma) 
grubundan 68 firma üzerindeki etkilerini test etmeyi amaçlamışlardır. 2005-2016 yılları arası 
verilerle yapılan analiz neticesinde reel döviz kurundaki artış, yurt içindeki mal ve hizmetlerin 
ihracat pazarları için döviz bazında pahalı hale gelmesine ve ihracatın azalmasına yol 
açmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Arslantürk Çöllü (2021) Türkiye’deki mevduat bankalarının istikrarı üzerinde etkili olan 
bankaya özgü faktörleri araştırmayı amaçladıkları çalışmalarında, 2010-2017 yılları arasında 
çeyreklik dönemleri baz alarak panel veri analizi yöntemi kullanmışlardır. Çalışmada banka 
istikrarını temsilen Z-Skoru, banka istikrarının bankaya özgü belirleyicileri olarak ise banka 
büyüklüğü, fon bulma riski, likidite riski, kredi riski ve öz sermaye karlılığı değişkenleri dikkate 
alınmıştır. Analizler neticesinde fon bulma riski ve öz sermaye karlılığının banka istikrarına 
olumlu yönde; ancak banka büyüklüğü ve likidite riskinin ise banka istikrarına olumsuz yönde 
etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Özcan (2021), BIST Sınai Endeksinde yer alan 106 işletme için 2010-2020 yılları 
arası yıllık verilerle kur riski, likidite riski, finansal kaldıraç, kredi riski değişkenlerinin piyasa 
değeri/defter değeri oranına etkisinin ölçülebilmesini amaçlamaktadır. Sonuç olarak finansal 
kaldıracın PD/DD oranına olumlu etkisi gözlemlenirken, likidite riski ile PD/DD oranı arasında 
herhangi bir ilişki olmadığı sonucu elde edilmiştir. 

3. Veri Seti 
Çalışmada BIST 100, Banka, Sanayi, Hizmetler ve Teknoloji endekslerinin kapanış 

değerleri TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS) elde edilmiştir. İlgili endeksler, 
11.01.2002-14.01.2022 dönemini içermektedir. Haftalık frekansta çalışılmasının temel 
nedeni, faiz değişkeninin haftalık sıklıkta açıklanıyor oluşudur. Çalışmada, durağanlık 
şartının sağlanması için endekslerin haftalık logaritmik getirileri üzerinden çalışılmıştır. 
Endeks getirileri; 

 

!!,! = (!" !!,! − !" !",!!!)  
şeklinde hesaplanmıştır. Burada tp t  haftasındaki i sayılı endeks değerini, 1−tp  ise 

1−t  haftasındaki ilgili endeks değerini göstermektedir.  
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Faizdeki değişme ile sektörel performans arasındaki ilişki kurulurken; faiz değişkeni 
spread olarak alınmıştır. Bu amaçla, bankaların kaynak ve kullandırım faiz oranları 
arasındaki farktan yararlanılmıştır. Bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama 
faiz oranı kullandırım maliyetini gösterirken; 3 ay vade için bankalarca açılan mevduatlara 
uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı da kaynak maliyetini belirtmektedir. Elde edilen TL 
spread, bankaların aktif/pasif yönetimlerinde TL cinsinden karlılıklarını gösteren önemli bir 
göstergedir. Ayrıca spread değişkenindeki artış, sektörler için genellikle daha yüksek fonlama 
maliyeti anlamına gelirken; bankalar için net faiz marjında artışa katkı sağlamaktadır. Sepet 
değişkeni, ABD Doları ve Euro cinsinden eşit ağırlıklı efektif satış kurlarına göre 
oluşturulmuştur ve endeks getirisine benzer biçimde logaritmik fark ile hesaplanmıştır.  

 
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 
 Ort. Mak. Min. S.S. Çarpıklık Basıklık J-B ADF 
BIST 100 0,0026 0,258 -‐0,193 0,039 -‐0,253 6,538 554,1*	   -‐32,7*	  
Banka End. 0,0022 0,319 -‐0,217 0,046 -‐0,040 6,898 659,3*	   -‐32,6*	  
Hizmetler End. 0,0027 0,164 -‐0,183 0,033 -‐0,445 5,763 365,6*	   -‐33,2*	  
Sanayi End. 0,0034 0,212 -‐0,201 0,034 -‐0,747 7,219 869,0*	   -‐31,9*	  
Teknoloji End. 0,0033 0,278 -‐0,217 0,044 -‐0,376 6,468 546,1*	   -‐30.6*	  
Sepet 0,0023 0,170 -‐0,161 0,018 1,145 21,993 15874*	   -‐25.1*	  
Spread 2,3920 1,499 -‐1,268 2,601 -‐0,822 8,526 1441,7*	   -‐3.43*	  
VIX -‐0,0001 0,770 -‐0,373 0,111 1,052 8,378 1446,6*	   -‐24.7*	  
         
* yüzde 1 güven aralığı ** yüzde 5 güven aralığı 

Tanımlayıcı istatistiklere Borsa ve alt endeksler bazında bakıldığında, dönem 
içerisinde ortalama getirinin en yüksek Sanayi ve Teknoloji endekslerinde, sırasıyla, %3,4 ve 
%3,3 ile olduğu; en düşük getirinin ise Bankacılık endeksinde %2,2 ile gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu ortalama getiriler elde edilirken; en yüksek risk 0,046 standart sapma ile 
bankacılık ve 0,044 standart sapma değeri ile teknoloji endekslerinde gerçekleşmiştir. 
Beklendiği gibi, Borsa ve alt endeks getirileri negatif çarpıklık değerine sahiptir. Bu asimetrik 
dağılım, endeks getirileri dağılımlarının uzun sol kuyruğa sahip olduğunu göstermektedir ve 
endeks getirilerindeki büyük düşüşlerin beklenen bir sonucudur. Basıklık değerleri, tüm 
değişkenler için oldukça yüksek; leptokurtic bir dağılımı göstermektedir. Jargue-Bera (J-B) 
istatistiği, çarpıklık ve basıklık değerlerinin doğal bir sonucu olarak; tüm değişkenler için 
normallik varsayımını yüzde 1 güven aralığında reddetmiştir. Son olarak, serilerin durağanlık 
özellikleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) test istatistiği ile araştırılmıştır. Çalışmada 
kullanılan tüm seriler, spread dışında getiri serisi olarak kullanılmış ve spread değişkeni 
birincil farkında kullanılmıştır. Tablo 1’den görüleceği üzere tüm değişkenler, yüzde 1 güven 
aralığında durağanlık koşulunu sağlamaktadırlar. Şekil 1’de ise değişkenlerin zaman yolu 
grafiği gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Değişkenlerin Zaman Yolu Grafiği 
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4. Yöntem 
 

Bu çalışma Kasman ve diğerlerinin (2011) modelleme yöntemini aynen almakta ve 
Ekinci (2016) çalışmasında kullanılan Borsa ve alt endeks getirilerine teknoloji endeksini 
eklemektedir. Ayrıca varyans denklemine dış şokları kontrol için VIX endeksini dahil 
etmektedir. (1) numaralı denklem faiz ve kur değişmeleri ile sektörel getiriler arasında ilişki 
kuran ortalama denklemi iken; (2) numaralı denklem bu ilişkinin GARCH(1,1) modeli altında 
kurulduğunu gösteren varyans denklemidir.   

 
!! = !! + !!!! + !!!"!! + !!!!! + !!      (1) 
!!! = ! + !!!!!! + !!!!!!         (2) 
 

 (1) numaralı denklemde tr  sırasıyla banka, sanayi, hizmetler ve teknoloji 
endekslerinin günlük getirisini göstermektedir. !!  BIST 100 endeksinin günlük getirisini 
temsil etmekte ve piyasanın genel durumu hakkında bilgi sağlamaktadır. 

tINT , spread 

değişkenini, 
tFX  sepet değişkenini ve tε  sıfır ortalama ve 2

tσ varyans ile normal dağılan hata 

terimini simgelemektedir. 1γ , 2γ ve 3γ katsayıları sırasıyla sektörlerin faiz (spread) ve kura 
duyarlılıklarını ölçmektedir. (2) numaralı koşullu varyans denklemi, sektörel getirilerin koşullu 
varyansının ( 2

tσ ) zamandan bağımsız risk bileşeni (ω ), bir önceki dönem sapma bilgisini 

taşıyan ARCH parametresi (α ) ve uzun dönemli riski modelleyen GARCH parametresi ( β ) 
ile ölçüldüğünü göstermektedir.  
 

(1) numaralı ortalama ve (2) numaralı varyans denklemi, sektörel getiriler ile piyasa, 
faiz ve kur değişkenleri arasındaki ilişkiyi kurarken; faiz ve kur riski ile sektörel getiriler 
arasındaki ilişkiyi varyans denklemi aracılığıyla (3) ve (4) numaralı denklem kurmaktadır:        
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ttr εγ += 0           (3) 
2

2
2

1
2
1

2
1

2
ttttt FXINT ϕϕβσαεωσ ++++= −−       (4) 

(3) numaralı ortalama denklemi; sektörel getirileri tr , sabit katsayı ve hata teriminin bir 
fonksiyonu olarak göstermektedir. (4) numaralı varyans denklemi ise, bilinen GARCH(1,1) 
modeline; faiz riskini 2

tINT  ve döviz kuru riskini 2
tFX  eklemektedir.        

 

5. Ampirik Bulgular 
İlk olarak, sektörel getirilerle, borsa, kur ve faiz değişkenleri arasındaki ilişki GARCH 

etkisi dikkate alınarak (1) ve (2) nolu modeller çözülerek elde edilmiştir (Bkz. Tablo 2). !! 
katsayısı ortalama getiri üzerindeki sabit etkiyi; !!, !! ve !!  katsayısı, sırasıyla, BIST 100 
endeks getirisinin, spread ve sepet değişkenlerinin ilgili sektör getirilerine duyarlılığını 
göstermektedir.  Genel piyasa durumunun etkisini gösteren !! katsayısı, her alt sektör için 
pozitif ve %1’de anlamlıdır. BIST 100 endeks getirisindeki değişim, 1.14 katsayısı ile en fazla 
bankacılık sektörünü etkilemektedir. En az etkilenen sektör ise, 0.73 ile hizmetler sektörüdür.  

 
Bankaların kaynak maliyeti ile fonlama getirisi arasındaki farkın göstergesi olan 

spread değişkeninin katsayısı !! sadece bankacılık sektörü için pozitif ve %10’da anlamlıdır. 
Spread değişkenindeki bir artış, bankacılık sektörü için daha karlı fonlama anlamına 
gelmekte ve bankaların gelecekteki beklenen karlılıklarını dolayısıyla endeks getirisini pozitif 
etkilemektedir. Alt sektörlerin, fonlama maliyetindeki bu artışa karşı duyarsız kalmaları 
sektörlerin faiz türev araçları ile faiz riskindeki azaltım teknikleri, yabancı para fon kullanımı, 
firmaların faize duyarlı aktif/pasiflerinin dengeli veya düşük düzeyde olmasıyla açıklanabilir 
(Bkz. Flannery, 1981; Gorton and Rosen, 1995; Purnanandam, 2007). Aynı katsayının Ekinci 
(2016) çalışmasında bankacılık sektörü için pozitif fakat anlamsız çıktığı görülmektedir. 
Türkiye’de özellikle 2018 yılından sonra1 artan enflasyona karşı, mevduat faizlerinin düşük 
seviyede kalması; bankacılık sektörünün fonlama maliyetini nisbi olarak düşürürken; fonlama 
getirisini yükseltmiştir.         
 

Tablo 2. Ortalama Getiri (1) ve Varyans Denkleminin (2) Sonuçları  

 

 Ortalama Modeli Varyans Modeli 

 
0γ  1γ  2γ  3γ  ω  α  β  

Bankacılık 

Sektörü 

-0.0010* 

(0.0003) 

 

1.1463* 

(0.0057) 

0.00018*** 

(0.0001) 

-0.0406* 

(0.0134) 

0.00002* 

(0.00007) 

0.0868* 

(0.0125) 

0.8853* 

(0.0150) 

Sanayi  

Sektörü 

0.0011** 

(0.0005) 

0.8107* 

(0.0083) 

-0.00006 

(0.0001) 

0.0405** 

(0.0186) 

0.00001* 

(0.00004) 

0.0942* 

(0.0244) 

0.8158* 

(0.0422) 

 

Hizmetler 

Sektörü 

0.0006 

(0.0007) 

0.7308* 

(0.0123) 

0.00004 

0.0002 

-0.0307 

(0.0227) 

0.00009* 

(0.00002) 

0.0605* 

(0.0077) 

0.9083* 

(0.0129) 

 

Teknoloji 

Sektörü 

0.0004 

(0.0012) 

0.8174* 

(0.0189) 

0.0001 

(0.0003) 

-0.0355 

(0.0360) 

0.0001* 

(0.00005) 

0.1202* 

(0.0276) 

0.6979* 

(0.0759) 

Not: Parantez içindeki sayılar standart hataları göstermektedir.  

* yüzde 1 güven aralığı ** yüzde 5 güven aralığı *** yüzde 10 güven aralığı 
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Sepet kurdaki değişim sektör performanslarına etkisini 3γ  katsayısı ölçmektedir. 

Bankacılık sektörü, sepet kurdaki artıştan pozitif etkilenirken; sanayi sektörü negatif 
etkilenmektedir. Diğer alt sektörler olan hizmetler ve teknoloji ise, kur değişiminden 
etkilenmemektedir. Sepet kurdaki bir artış, Türk Lirasındaki değer kaybı anlamına 
gelmektedir. Analiz edilen periyotta özellikle son yıllarda Türk Lirasında güçlü bir değer kaybı 
söz konusudur. Sepet kurdaki bir artış, yabancı para net pozisyonunda uzun pozisyonda olan 
bankacılık sektörü için karlılıkta artış; kısa pozisyonda olan sanayi sektörü için ise zarar 
anlamına gelmektedir. Bu sonuç Ekinci (2016) sonuçlarıyla desteklenmiştir. Bununla birlikte, 
son dönemdeki güçlü TL değer kayıpları, yüksek sermaye çıkışları ile bağlantılıdır. Bu 
durum, yabancı fonlama ile doğrudan bağlantılı olan bankacılık sektörünün bir taraftan 
yabancı fon bulma imkanlarını azaltıp, fonlama maliyetini yükseltirken; diğer yandan yabancı 
para cinsinden aktiflerini ve karlılık rasyolarını eritmiştir. Buna karşın, sanayi sektörü ihracata 
yönelen esnek yapısı ile, bir yandan açık pozisyonunu kapatma yönünde hareket ederken; 
diğer yandan yabancı para gelirlerini artırmış; dolayısıyla kur riskini azaltabilmiştir.      

 
Denklem (2)’de sunulan GARCH (1, 1) modelinin sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. 

Koşullu değişen varyansın uzun dönem geçmiş davranışını simgeleyen GARCH 
parametreleri, her sektör için; kısa dönem değişkenliği simgeleyen ARCH parametrelerinden 
beklendiği gibi her durumda daha yüksek değerlere sahiptir. Kısa dönemli şoka, diğer bir 
deyişle borsaya gelecek bir yeni bilgi durumuna en duyarlı sektör 0.12’lik ARCH terimi ile 
teknoloji sektörü iken; uzun dönemli şokların değişkenliğini en çok belirlediği sektör Hizmetler 
sektörüdür. Şekil 2, her bir sektör için elde edilen GARCH varyans serisini sunmaktadır. 
Görüleceği üzere, en riskli sektör beklendiği gibi teknoloji sektörüdür. Diğer taraftan, 
Hizmetler sektörünün çoğu dönemde ikinci en riskli sektör olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 2. Borsa Alt Endekslerinin Değişkenliği (Koşullu Varyans)    
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.0005

.0010

.0015

.0020

.0025
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GARCH_Bankacılık  Sektörü

GARCH_Hizmetler  Sektörü
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GARCH_Teknoloji  Sektörü

 
 
Bir sonraki adımda, denklem (3) ve denklem (4) aracılığıyla faiz ve kur riskinin Borsa 

İstanbul alt endekslerindeki getiri değişkenliği üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ortalama ve 
varyans denkleminin bu şekilde kurulmasındaki temel amaç, faiz ve kur riskinin bankacılık, 
sanayi, hizmetler ve teknoloji sektöründeki getirinin koşullu varyansını nasıl etkilediğinin 
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anlaşılmasıdır (Bkz. Tablo 3). Faiz ve kur riskinin varyans denklemine dahil edildiği durumda, 
kısa dönem değişkenliği ölçen ARCH terimi en fazla Sanayi sektörü değişkenliğinde 
etkiliyken; uzun dönemli değişkenliği ölçen GARCH terimi en yüksek değeri 0,93 ile 
bankacılık sektörü için almaktadır. Diğer bir deyişle, bankacılık sektörü karlılığındaki 
değişkenlik kendi geçmiş dönem hata terimi varyansına oldukça duyarlıdır.   

 
 

Tablo 3. Ortalama Getiri (3) ve Varyans Denkleminin (4) Sonuçları 
 

0γ  ω  α  β  
1ϕ  2ϕ  

Bankacılık Sektörü 0.0025*** 

(0.0013) 

0.00003* 

(0.00009) 

0.0401* 

(0.0093) 

0.9399* 

(0.0110) 

0.00001 

(0.0003) 

0.0160 

(0.0199) 

Sanayi Sektörü 0.0038* 

(0.0010) 

0.0007* 

(0.0001) 

0.0817* 

(0.0139) 

0.8323* 

(0.0267) 

0.00001 

(0.0003) 

0.0725** 

(0.0292) 

Hizmetler Sektörü 0.0029* 

(0.0009) 

0.0005* 

(0.0001) 

0.0701* 

(0.0132) 

0.8770* 

(0.0190) 

-0.0007** 

(0.0003) 

0.0445** 

(0.0188) 

Teknoloji Sektörü 0.0039* 

(0.0013) 

0.0007* 

(0.0001) 

0.0639* 

(0.0114) 

0.8875* 

(0.0171) 

0.0004 

(0.0005) 

0.0595** 

(0.0263) 

Not: Parantez içindeki sayılar standart hataları göstermektedir.  

* yüzde 1 güven aralığı, ** yüzde 5 güven aralığı, *** yüzde 10 güven aralığı 
 

Faiz riskinin getiri değişkenliği üzerindeki etkisi 1ϕ  Hizmetler sektörü hariç her sektör 
için pozitif fakat istatistiksel olarak anlamsızdır. Buna karşın, Hizmetler sektörü, faiz riskinden 
negatif etkilenmekte ve bu etki %5’de istatistiksel olarak anlamlıdır. Kur riski, faiz riskine göre 
sektörel getirilerdeki değişkenliği daha fazla etkilemektedir. Kur riskindeki bir artış, tüm alt 
sektörlerdeki getiri değişkenliğini pozitif etkilemektedir. Bu etki, bankacılık hariç diğer tüm alt 
sektörler için %5’de anlamlıdır. Kur riskine en duyarlı alt sektör ise, sanayi sektörü olarak 
durmaktadır.  

6. Sonuç  
 
Çalışma, Türkiye ekonomisinde kur ve faiz getiri ve koşullu değişkenliğinin bankacılık, 

sanayi, hizmetler ve teknoloji alt sektörlerinin karlılıklarına etkisini GARCH modeli aracılığıyla 
haftalık verilerle 18.01.2002-14.01.2022 dönemi için ölçmektedir. Sektör karlılıklarının 
göstergesi olarak Borsa İstanbul’da yer alan banka, sanayi, hizmetler ve teknoloji 
endekslerinin haftalık logaritmik getirileri; genel ekonomik durumu yansıtan bir gösterge 
olarak BIST 100 getirisi; faiz oranı göstergesi olarak kredi ile mevduat faiz oranı arasındaki 
farkı yansıtan spread, ABD Doları ve Euro eşit ağırlıklı olarak alınarak oluşturulan sepet 
değişkeni ise kur göstergesi olarak seçilmiştir.     

 
Değişen varyansı dikkate alarak kurulan ortalama modeline göre, her dört sektör 

karlılıkları beklendiği gibi BIST 100 endeks getirisinden olumlu etkilenmektedir. BIST 
100’deki %1’lik artış; bankacılık alt sektörünü %1,14 artırırken, teknoloji ve sanayi 
sektörlerinde sırasıyla %0,8174 ve %0,8107’lik artışa neden olmaktadır. BIST 100’deki 
artıştan en az etkilenen sektör, %0,73 katsayısı ile hizmetler sektörüdür. Faizin bir göstergesi 
olan spread değişkeni, tüm alt sektörler için anlamsızdır. Diğer bir deyişle, faizdeki artışa; hiç 
bir alt sektör duyarlı değildir. Buna karşın, faiz riskindeki artış; hizmetler sektöründeki getiri 
değişkenliğini azaltmaktadır. Kurdaki bir artışa (TL’deki değer kaybı), diğer tüm sektör 
getirileri duyarsız iken; bankacılık sektör getirisi negatif etkilenmektedir. Kur riski ise, sektörel 
getiri değişkenlikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kur riskindeki artış, tüm alt sektörler için 
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pozitif ve bankacılık hariç tüm alt sektörler için anlamlıdır. Kur riskindeki artış en çok sanayi 
sektöründeki getiri değişkenliğini artırmaktadır. Sonuçlar, Türkiye ekonomisinde sektörel 
karlılık ve bu karlılıktaki oynaklığın özellikle kur değişkenine bağlı olduğunu göstermektedir.       

Varyans denklemine göre, borsaya gelecek yeni bilgi durumuna en duyarlı sektör  
teknoloji sektörü iken; uzun dönemli şokların değişkenliği en çok belirlediği sektör ise 
hizmetler sektörüdür. GARCH(1,1) modeli ile elde edilen koşullu varyansa göre, en riskli 
sektör beklendiği gibi teknoloji sektörüdür. 
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Faktoring İşlemlerinin Hukuksal- Finansal Boyutu ve 
Sektör Analizi 

 
Doç. Dr. Murat Akkaya* 

Mehmet Karakartal ** 
Öz 

 
Türkiye’de bankalar öncülüğünde uygulamaya konulan faktoring hizmeti yıllar itibariyle hızla 

büyümüş ve günümüzde finans piyasasında, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) 
vazgeçilmez finansman kaynakları arasında yer almıştır. Bu çalışmada dünyada uzun yıllardır 
kullanılan, Türkiye’de ise 1980 yılından itibaren kullanılmaya başlanan modern bir finansman yöntemi 
olan faktoring işleminin gelişimi, fonksiyonu, hukuksal – finansal boyutu ve işleyişi anlatılmaktadır. 
Ayrıca çalışmanın amacı çok ölçütlü karar verme yöntemi olan TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution - İdeal Çözüme Benzerlik Bakımından Sıralama Performansı 
Tekniği) yöntemi kullanarak 2008 - 2020 dönemi faktoring sektörünün performans analizini yapmaktır. 
Analiz sonuçları faktoring sektörün en iyi performansı gösterdiği yılın 2009,en kötü performansı 
gösterdiği yılın ise 2015 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Faktoring, Performans Analizi, TOPSIS, Türkiye. 
JEL Sınıflandırması: G23, M10, C38. 

          Legal Financial Dimension of Factoring Transactions and Sector Analysis 

           Abstract  
 
The factoring, which has been put into practice under the leadership of banks in Turkey, 

increased rapidly over the years and has become one of the indispensable sources of finance for 
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in the financial market today. In this study, the 
development, function, legal-financial dimension and operation of factoring, which is a modern 
financing method that has been used in the world for many years and has started to be used in Turkey 
since 1980, has been explained. Also, the aim of this study is to analyze the performance of the 
factoring sector for the period 2008 - 2020 by using the TOPSIS (The Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal Solution) method, which is a multi-criteria decision-making method. 
The results of the analysis show that factoring companies are in the 1st place with their performance 
in 2009 and in the 13th place (last) with their performance in 2015. 
 

Keywords: Factoring, Performance Analysis, TOPSIS, Türkiye. 
JEL Classification: G23, M10, C38. 

 
1. Giriş 
Ticaret hayatının başlangıcından itibaren finansman kaynağı bulmak işletmeler için her 

zaman büyük önem arz etmiştir. Günümüzde ticaretin finansmanı ve ödemelerin garanti 
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altına alınmasında bankaların yetersiz kaldığı durumlarda alternatif finans kaynakları 
kullanılmaktadır. Özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve uluslararası 
ticaret yapan firmalar için faktoring işlemlerinin önemi büyüktür. Faktoring işlemi doğru 
kullanıldığı zaman KOBİ’lere ve de ülke ekonomilerine büyük bir fayda sağlayan finansal 
araç olmaktadır. Faktoring; bir firmanın mal veya hizmet satışından doğan veya doğabilecek 
olan faturalı alacaklarının bir finans kurumu olan faktoring şirketine devredilmesi ve bunun 
karşılığında faktoring şirketi tarafından müşteriye finansman, garanti ve tahsilat 
hizmetlerinden bir veya birkaçının sunulması işlemidir. Bu alacaklar faktoring şirketine 
devredildikten sonra faktoring şirketleri tarafından yönetilmektedir. Faktoring işlemi bir kredi 
değildir ve işletme sermayesi finansmanı sağlamasına rağmen firma bilançosunda ek bir 
yükümlülük yoktur. Ayrıca faktoring genellikle “rücusuz” yapılır, yani alacakları satın alan 
faktör alıcının ödeme gücü için kredi riskini üstlenir. Yurtdışı faktoring işlemleri çoğunlukla 
rücusuz (gerçek faktoring) olarak yapılmaktadır. Ancak yurtiçi işlemlerin büyük çoğunluğu 
rüculu şekilde (gerçek olmayan faktoring) gerçekleşmektedir. Bu nedenle, faktoring kredi 
koruması, alacak hesaplarının muhasebesi, tahsilat hizmetleri ve finansmanı içeren kapsamlı 
bir finansal hizmettir (Klapper, 2006) 

 
Faktoring işlemlerinin tarihi çok uzun bir geçmişe sahiptir. Faktoring işlemi ilk olarak 

Amerika’da ve kolonilerde kullanılmıştır. Daha sonra Avrupa kıtasında kullanılmaya 
başlanmıştır. Avrupa’da ilk başta tekstil alanında kullanılırken daha sonra geniş bir uygulama 
alanı bulmuştur. 1950’li yıllardan sonra faktoring şirketleri modern anlamda hizmet vermeye 
başlamıştır. Türkiye’de faktoring işlemi 1980 yılında Ekonomik İstikrar Karar’larından sonra 
yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. İhracatın artmasında ve ekonominin dışa açılma 
sürecinde çok etkili olmuştur. Faktoring işlemleri ilk olarak bankalar aracılığıyla yapılmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan sonra faktoring işlemlerine olan talep 
artmış ve çok sayıda faktoring şirketi kurulmuştur. Bu dönemde faktoring şirketleri üzerinde 
çok fazla denetim olmamasından dolayı birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunların artması 
sonucunda 2006 yılında çıkarılan Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerinin 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki yönetmelikle faktoring şirketleri BDDK (Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu) tarafından denetlenmeye başlamıştır. Faktoring şirketleri 
21.11.2012 tarihinde çıkarılan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve 
Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile kurumsal bir yapıya kavuşmuşlardır1 BDDK finansal 
kuruluşların kuruluş ve faaliyetleri ilgili şartları belirlemeye yetkilidir. 6361 sayılı Kanunu’nun 
51. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı finansal kuruluşlarla belirlenecek faiz oranları ve diğer 
masrafları tespit edebilmekte veya serbest bırakabilmektedir.  Ayrıca 6361 sayılı Kanun ile 
bu kuruluşların kuruluş - çalışma esasları ve uygulanacak sözleşmelerin usul - esasları 
düzenlenmektir. 

 
Türkiye’de faktoring şirketlerinin kurulmasıyla bu sektör daha profesyonel hale gelmiş 

ve işlem hacmi artmıştır. 1991 yılından itibaren faktoring şirket sayısı hızla artmış ve 1993 
yılında bu sayı 32’ye ulaşmıştır. Faktoring şirket sayısındaki bu artış 1994 yılında yaşanan 
ekonomik kriz nedeniyle yavaşlasa da 1996 yılında faktoring şirket sayısı artmış ve 1999 
yılına gelindiğinde ise bu sayı 93 olmuştur. (Ceylan,1995: 23). Finansal Kurumlar Birliği 
internet sitesine göre Eylül 2022 tarihi itibariyle bu sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 
49’dur. Bu şirketlerden 15 tanesi uluslararası işlem yapan şirketlerdir. Uluslararası faktoring 
işlemi yapan şirketlerimiz dünyanın en büyük faktoring zinciri olan Factors Chain 
International (FCI)’a üyedir. 1995 yılında Türkiye’de Faktoring Derneği kurulmuş ve bu 
sektörde faaliyet gösteren bütün şirketler bu dernek altında toplanmıştır. Finansal Kurumlar 
Birliği ise 21.12.2012 tarihinde kurulmuştur. Bu kuruluş Finansal Kiralama, Faktoring 
Finansman, Tasarruf Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerini tekbir çatı altında toplamıştır. 

 
Faktoring işlemlerinin faktoring şirketleri için avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar 

(Gökkaya, 2017,s. 77):  
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 Faktoring şirketleri müşteriye yaptığı ön ödeme ile faiz ve komisyon tahsil 
etmektedir. 

 Faktoring şirketleri sunduğu bu hizmetler karşılığında birçok firmayı da kendisine 
bağlayarak büyük kazançlar elde etmektedir. 

 Faktoring şirketleri firmalar hakkında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda 
sektörler hakkında birçok bilgiyi elde etmiş olur ve bilgi bankasına dönüşür. 

 
Faktoring işlemlerinin ayrıca ülke ekonomilerine katkıları bulunmaktadır (Ceylan, 1995, 

s. 19): 
 Faktoring işlemi sayesinde sağlanan krediler ile ticaret canlanır ve istihdam artar. 
 Faktoring şirketleri banka gibi diğer finansman kurumların katı kuraları yüzünden 

kredi alamayan ve bu yüzden finansman sağlamak için yasa dışı yollara başvuran 
firmaları kayıtlı ekonomiye kazandırır. 

 Faktoring işlemleri belgeye, yani faturaya istinaden gerçekleştirildiği için kayıt dışı 
işlemler önlenir. 

 

Faktoring işlemi faktoring şirketlerine büyük avantajlar sağlarken bunun yanında 
müşterilere de (satıcılar) büyük avantajlar sağlamaktadır (Toroslu, 2011, s. 56-57): 

 
 Müşteri yaptığı sözleşme karşılığında alacakları faktoring şirketine devrettiği için 

bilanço likit hale gelir ve müşterinin güvenilirliği artar. 
 Müşteri, alacaklarını tahsil edememe riskinin faktoring şirketine devrettiği için iş 

yükü azalır, elinde nakit olduğu için pazarlarını genişletebilir. 
 Müşteri, faktoring işlemi sayesinde elde ettiği ön ödeme sayesinde hammaddeleri 

indirimli olarak peşin alır, maliyetler azalır ve karı artar. 
 Faktoring şirketinden alınan kredinin maliyeti diğer ticari kredilere göre daha hesaplı 

olduğu için müşteriler yapılacak vadeli satışlardan daha çok kazanç elde edilebilir. 
Veresiye satışlar daha güvenli hale gelir. 

 Şirket muhasebe işlemleriyle uğraşmadığı için iş yükü azalır. 
 
Türkiye’de finansal sistemin önemli ve büyük bir bölümünü bankalar tarafından 

oluşturmaktadır. Bunun yanında faktoring şirketleri de finansal taleplere çözüm sunarak 
finansal sisteme katkıda bulunmaktadır. Ancak faktoring şirketleri firmalara sadece kredi 
olanağı sağlamaktadır. Bankalar gibi kredi kartı verme, mevduat kabul etme vb. gibi işlemleri 
gerçekleştirememektedirler. Finansal Kurumlar Birliği (2022) verilerine göre Türkiye 
ekonomisinde faaliyet gösteren faktoring firmaları alfabetik olarak Ek-1’de gösterilmiştir 
(Tablo 1). Faktoring sektörünün özet verileri Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 2. Faktoring Sektörü Verileri 

Şirket 52 
Uluslararası İşlem Yapan  15 
Şube  351 
Çalışan 4.003 
Müşteri 81.288 

Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği, 2022. 
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Tablo 3. Faktoring Sektörü Bilanço Verileri 

 
Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği, 2022.  

Sektörün Mart 2021 ve Mart 2022 aktif ve pasif dağılımları Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. 
 

Şekil 1. Aktif Dağılımı 

 
 

Şekil 2. Pasif Dağılımı  

 

Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği, 2022. 

Faktoring sektörü Mart 2022 döneminde 2021’e göre % 57 oranında büyümüştür. 
Aktifler kısmında yer alan faktoring alacaklarının oranı % 93’tür ve bu oran geçen yılın aynı 
dönemine göre % 1.7 artmıştır. Banka ve Nakit değerlerin aktif içerisindeki oranı ise % 3’tür. 
Takipteki alacakların payı son dönemde 0 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yılın aynı 
döneminde % 0,5 olarak gerçekleşmiştir. Krediler % 5,3 oranında artmış ve aktif içindeki payı 
% 73,4’e ulaşmıştır. Öz kaynaklar % 5 oranında azalmış ve öz kaynak payı ise % 15,5 
olmuştur. İhraç edilen menkul kıymetlerin pasif içindeki payı 0.2 düşerek % 7,5 olmuştur. 
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Faktoring sektörünün Mart 2022 döneminde 2021 yılın aynı dönemine göre kârlılık ve 
verimlilik rasyolarında artışlar olmuştur. Özkaynak kârlılığı oranı 6,4, aktif kârlılığı oranı ise 
0,3 puan artmıştır. Vergi Öncesi Kârın (VÖK) esas faaliyet gelirlerine oranı % 0,7 artmıştır. 
Esas faaliyet giderlerinin esas faaliyet gelirlerine oranı da 1,8 puan azalmıştır (Tablo 4). 

 
Tablo 4. Faktoring Sektörü Kârlılık Verileri 

 
Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği, 2022. 
 

Faktoring sektörünün alacakları 2022 yılında bir önceki yılının Mart dönemine göre % 
59,8 oranında artmıştır. Sektörün cirosu yurt dışı işlemde % 140,7 ve yurt içi işlemde % 55,3 
oranında artmıştır. Özkaynaklardaki artış ise % 18,6 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 5). 

 
Tablo 5. Ciro ve Büyüme Verileri (Milyon TL) 

 
Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği, 2022. 

 
Türkiye’de faktoring sektöründe 2002 yılından 2010 yılına kadar ciddi bir artış meydana 

gelmiş ve 2010 yılında faktoring işlem hacmi 50 milyon ABD (Amerika Birleşik Devletleri) 
Dolar’ına yükselmiştir. Ancak faktoring sektörünün ciro gelişiminde 2010 yılından sonra 
dalgalanmalar ve 2017 yılından sonra ise ciddi bir azalış meydana gelmiştir. 2017 yılında 
toplam faktoring cirosu 40 Milyon ABD Doları iken 2019 yılsonu verilerine göre 30 Milyon 
ABD Dolar’ına düşmüştür. Buna sebep olarak 2018 ve 2019 yılının ikinci yarısında yaşanan 
belirsizlikler gösterilebilir (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Türkiye Faktoring Sektörünün Ciro Gelişimi (Milyon ABD Doları) 

 
Kaynak: Yazarlar. 
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Faktoring sektörünün takipteki alacaklar/toplam alacaklar rasyosu 2022 yılı Mart 
döneminde % 2,5 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre 1,6 puan azalmıştır. Aynı 
şekilde takipteki alacaklar/özkaynaklar oranı da azalarak % 0,3 olmuştur (Tablo 6). 

 
Tablo 6. Takipteki Alacaklar (Milyon TL) 

 
Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği, 2022. 
 

1.1. Faktöring İşlemlerinin Hukuksal Boyutu 
 

Faktoring şirketi ile müşterisi (satıcı) arasında imzalanan sözleşme üç fonksiyonu 
içermektedir: finansman, hizmet ve teminat fonksiyonu. Finansman fonksiyonu sayesinde 
faktoring şirketi müşteriden devraldığı alacak karşılığında alacağın bir kısmını müşteriye ön 
ödeme şeklinde yapabilmektedir. Bu sayede müşterinin alacakları hızlı bir şekilde nakde 
dönüşür ve işletmenin nakdi varlıkları artar. Finansman işlemi kredi işlemlerine göre daha az 
formalite gerektirir ve ayrıca nakit akışında hız ve zaman kazandırır (Martinek, 1991: 226). 
Hizmet fonksiyonu ise operasyon (muhasebe işlemleri, tahsilat, piyasa istihbaratı vb. gibi) 
işlemlerini içeren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon bütün faktoring çeşitlerinde bulunan 
fonksiyondur. Bu fonksiyona tahsilat ve muhasebe fonksiyonu da denmektedir (Martinek, 
1991, s. 222). Teminat fonksiyonu sayesinde faktoring şirketleri devir aldığı vadeli alacakları 
garanti altına almaktadır. Böylece alacaklarını faktoring şirketine devreden müşteri, borçlu 
firmaların borcunu ödeyememe durumu karşısında korunmuş olmaktadır (Kocaman, 1992 
s.56). 

 
Bir temlik işleminin faktoring işlemi sayılabilmesi için bazı temel koşulların bulunması 

gerekmektedir. Bu koşullar; süreklilik, bütünlük, satış öncesi bilgi verme ve temlik öncesi bilgi 
verme olarak sıralanabilir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda faktoring işlemleri farklı 
türlere ayrılmaktadır. Her finansman işleminde olduğu gibi faktoring işleminin bir maliyeti 
vardır. Bu maliyet sunulan hizmet çeşidine göre farklılık göstermektedir. Faktoring 
işlemlerinde maliyetler iki gruba ayrılmaktadır: faktoring komisyonu ve finansman faizi 
(Ceylan, 1995, s. 31). Faktoring işlemi risk içeren bir finansal işlemdir. Faktoring firmaları 
devir aldıkları alacakların ödenmemesi sebebiyle yüksek tutarlarda riskleri 
üstlenebilmektedir. Ayrıca faktoring şirketlerinin devir aldığı alacak karşılığında aldığı 
komisyon ve masraf bedelleri alınan risk miktarını karşılayamamakta ve farklı sektördeki 
firmalara hizmet vermek amacıyla yaptığı analiz çalışmaları iş yüklerini artırabilmektedir 
(Gökkaya, 2017 s. 81).  Bu yüzden faktoring şirketi müşteri ile sözleşme imzalamadan önce 
devir alacağı riskleri değerlendirmek zorundadır. Bu bakımdan faktoring sözleşmeleri 
önemlidir. Faktoring sözleşmesi; bir firmanın mal veya hizmet satışı sonucunda doğan veya 
doğabilecek olan kısa vadeli alacaklarını faktoring şirketine devretmesi sonucunda faktoring 
şirketiyle imzaladığı sözleşmedir. Faktoring sözleşmelerinde alacakların faktoring şirketine 
devri söz konusu olduğu için müşterinin hangi alacaklarını devrettiği faktoring 
sözleşmelerinde açıkça belirtilmelidir (Oranlı, 2002, s. 13). Yapılan sözleşmeler borçlandırma 
özelliği açısından tek tarafı borçlandıran veya her iki tarafı da borçlandıran sözleşmeler 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Faktoring sözleşmeleri imzalandıktan sonra faktoring şirketi 
ve müşterilerinin birbirine karşı yerine getirmek zorunda oldukları asli ve yan edim görevleri 
bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı faktoring sözleşmeleri tam iki taraflı bir sözleşmedir 
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(Akyol, 2001, s.7). 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf 
Finansman Şirketleri Kanunu’nun 38. Maddesine göre Faktoring sözleşmesi “mal veya 
hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları 
devir almak suretiyle, faktoringşirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri 
hesaplarının tutulmasının yanı sıra finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarından 
herhangi birini ya da tümünü içeren” bir sözleşmedir. Faktoring sözleşmelerinde; faktoring 
şirketi ile müşteri arasındaki tek seferlik işleme mahsus olmamasından dolayı sürekli bir borç 
ilişkisi bulunmaktadır (Tiryaki, 2006, s.192). Faktoring sözleşmesi diğer sözleşmeler gibi 
sebep belirtilerek sona erdirilebilmektedir. Ayrıca sözleşme sürekli borç ilişkinin sona erme 
nedenleri ile de sona erdirilebilmektedir. 

 
Faktoring şirketlerinin vadeden önce belirli bir oranda (%80 - 90) ödeme yaptığı yöntem 

ön ödemeli faktoringtir. Bu işlemde faktoring şirketi müşterinin borçlusuna teslim ettiği 
malların faturalarının birer suretlerini müşteriye teslim etmek ve aralarında yapılan 
sözleşmeye istinaden alacağın % 80-90’ını müşteriye ödemekle sorumludur. Faktoring 
şirketlerinin devraldığı alacağın borçlularının mali durumlarını sıkı bir şekilde takip etmek, 
müşterisine piyasa hakkında bilgi vermek ve alacaklara ilişkin muhasebe işlemlerini 
gerçekleştirmek gibi sorumlulukları vardır. Faktoring şirketi devraldığı alacağın vadesi 
geldiğinde tahsilat işlemleri için her türlü bildirimleri borçluya yapmalı ve gerektiğinde 
alacağın tahsili için hukuki yollara başvurmalıdır. Faktoring şirketi devralınan alacağın 
tahsilatından sonra müşteriye gerçekleştirdiği ön ödeme miktarını, komisyonu ve faizi 
düşerek kalan tutarın ödemesini müşteriye gerçekleştirmek zorundadır (Tiryaki, 2006, s. 
194). 

 
Bu çalışmanın amacı faktoring şirketlerinin 2008 - 2020 dönemine ait performansını 

çok kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity - 
Benzerliğe Göre Tercih Sıralama Tekniği) kullanılarak analiz etmektir. Finans yazınındaki 
çalışmalar kısa dönemli ve eski tarihlidir. Bu çalışma 2008 Küresel Krizi ve 2018 yılı Ağustos 
ayımda Türkiye’de yaşanan kur atağının etkilerini de içererek finans yazınına önemli katkı 
yapacaktır. 
 

2. Literatür Araştırması 
 

Finans yazınında bankacılık, sigortacılık ve faktoring sektörünün performans analizinde 
genellikle finansal oranlar ve Panel Veri Analizi kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çok kriterli 
karar verme yöntemi olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution), ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality - Roy, 1968), PROMETHEE 
(The Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation - Brans 1982), 
MOORA (Multi-Objective Optimization Method by Ratio Analysis - Brauers ve Zavadskas, 
2006),  WSA (The Working Styles Assessment - Messer ve Ureksoy, 2014), EVA (Earned 
Value Analysis), SWARA (Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis – Keršuliene vd. 
2010) ve Veri Zarflama Analizi (VZA – Charnes vd. 1978) yöntemi de sıklıkla 
kullanılmaktadır.  

 
Demireli (2010), TOPSIS yöntemi kullanarak Türkiye’deki kamu bankalarının 2001 - 

2007 dönemlerinin finansal performansını analiz etmiştir. Analizde kamu bankalarına ait mali 
veriler ve ağırlık oranları kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda kamu bankalarının hem yerel 
hem de küresel krizden etkilendiği tespit edilmiştir. Akyüz ve Kaya (2013), TOPSIS yöntemi 
kullanarak Türkiye’deki sigorta şirketlerinin hayat/emeklilik sigortası ve hayat dışı sigorta 
ürünlerinin 2007 - 2011 dönemlerinin finansal performansını analiz etmişlerdir. Analizde 
sigorta sektörüne ait mali veriler kullanılmıştır. Analiz sonucunda 2007 yılı hayat dışı sigorta 
sektörünün en iyi performans gösterdiği yıl olmuştur. 2008 yılı ise en kötü performans 
gösterdiği yıl olarak belirlenmiştir.  
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Soufani (2001), oran analizi kullanarak İngiltere'deki faktoring firmalarının 
performansını incelemiştir. Ayrıca Kaur ve Dhaliwal (2016) ve Khan ve Sultana (2016) oran 
analizi ile faktoring şirketlerinin performanslarını karşılaştırmışlardır. Soufani (2002), çok 
değişkenli lojistik regresyon ile İngiltere'de faktoring hizmetlerine olan talebi analiz etmiştir. 
Fiordelisi ve Molyneux (2004), VZA yöntemi ile İtalyan faktoring sektörünün güçlü ve zayıf 
yönlerinin araştırmıştır. Banerjee (2003), faktoring şirketlerinin eğilim ve finansal 
performanslarını incelemiş ve Hindistan’da faktoring işletmelerinin performanslarının 
zamanla arttığını belirlemiştir. Janekova (2012), TOPSIS yöntemini kullanarak firmaların 
faktoring işlemi yapmasının ana nedeninin fon kaynağı sağlamak olduğunu ortaya 
koymuştur. Koch (2015), yine TOPSIS yöntemi ile hissedar gruplarının faktoring şirketlerinin 
kârlılığı üzerindeki payını araştırmıştır. Almanya’da gerçekleştirilen bu analiz sonucunda, 
faktoring şirketlerinin elde ettiği kârlılık ve başarının hissedarlardan ve şirketin işlem 
hacminden etkilendiği belirlenmiştir. 

 
Ece ve Özdemir (2011), 2005 - 2010 döneminde Borsa İstanbul’da yer alan faktoring 

ve finansal kiralama işletmelerinin performansını finansal oranları ile TOPSIS ve EVA 
yöntemleri ile incelemişlerdir.  TOPSIS ve EVA yöntemlerin BİST değerindeki değişim 
hakkında benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Bağcı ve Esmer (2016), 2009 - 2015 dönemi 
için 8 faktoring şirketinin finansal verilerini PROMETHEE yöntemi kullanarak analiz etmişler 
ve Lider Faktoring şirketinin en yüksek performansa sahip olduğu belirlenmiştir. Özbek & Erol 
(2017), BİST’de işlem gören yedi faktoring şirketinin 2013 - 2016 dönemindeki 
performanslarını ARAS (Additive Ratio Assessment - Katkı Oranı Değerlendirmesi) ve 
COPRAS (Complex roportional Assessment- Karmaşık Oransal Değerlendirme) yöntemlerini 
kullanarak ile analiz etmişlerdir ve şirketlerin performans sıralamalarını oluşturmuşlardır. 
Uzbek (2018), SWARA, ARAS, MOORA ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak BİST'te işlem 
gören faktoring şirketlerinin finansal performansının değerlendirmiştir. Çetinceli vd. (2018), 
Yöntem algılama sınırı (The Method Detection Limit – MDL) ve Gri ilişkisel analiz (The Grey 
Relational Analysis  - GRA) yöntemlerini kullanarak Türkiye'de finansal kiralama ve faktoring 
sektörünün performans analizinin yapmışlardır. 

 
Alper ve Başdar (2017), finansal rasyolar ile ELECTRE ve TOPSIS yöntemini 

kullanarak BİST’de (Borsa İstanbul) işlem gören altı faktoring şirketinin 2016 dönemindeki 
performanslarını ölçmüşlerdir. Yapılan analizler sonucunda Yapı Kredi Faktoring en iyi 
performans gösteren şirket olarak belirlenmiştir. Gürol (2018), TOPSIS yöntemini baz alarak 
finansman, leasing ve faktoring şirketlerinin 2014 - 2016 dönemlerine ait performanslarını 
karşılaştırmıştır. Bu çalışmada leasing şirketlerinin üç sektör içinde de en iyi performansa 
sahip oldukları belirlenmiştir. Finansal kiralama ile faktoring sektörlerinin en başarılı yılı 2016, 
finansman şirketlerinin ise 2015 yılı olduğu belirlenmiştir. Özçelik ve Küçükçakal (2018),  
TOPSIS yöntemi kullanılarak BİST’de (Borsa İstanbul)  yer alan yedi finansal kiralama ve 
faktoring şirketinin 2009 - 2016 dönemine ait performansları analiz etmiştir. 

 
Selimler ve Taş (2019), TOPSIS yöntemi ile finans kurumlarının 2015 - 2018 döneminin 

kredi yönetim performansını analiz etmiştir. Bu analizde finans kurumlarının mali verilerinden 
yararlanılmıştır. Analiz sonucunda finans şirketlerinin en iyi ve en kötü performans dönemleri 
belirlenmiştir. Kredi performansında finansman şirketlerinin 2017 yılında 1. olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca her üç grup için de 2017 yılı en başarılı yıl olarak belirlenmiştir. Demir 
ve Karmaşa (2020), BİST’e (Borsa İstanbul) kote olmuş yedi finansal kiralama ve faktoring 
firmasının performansını TODIM ve Pisagor Bulanık AHP metodolojisinde 4 ana kriter göz 
önünde bulundurularak dengeli puan kartı bakış açısıyla değerlendirmiştir. Bu yöntemler 
Spearman's rank korelasyon katsayısının % 91 olduğunu göstermektedir. 

 

3.  Veriler ve Yöntem 
 

Bu çalışmaya faktoring sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler dâhil edilmiştir. 
Çalışmada kullanılan veriler firmaların mali durumu hakkında bilgi veren mali oranlar 
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arasından seçilmiştir. FKB (Finansal Kurumlar Birliği) ve BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu) internet sitelerinde yer alan faktoring şirketlerine ait mali veriler ve 
TOPSIS yöntemi ile hesaplanan ve Tablo 10’da sunulan hesaplanan ağırlık oranları 
kullanılmıştır.   

 
Faktoring şirketlerinin 2008 - 2020 dönemine ait performansı çok kriterli karar verme 

yöntemi olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity - Benzerliğe Göre Tercih 
Sıralama Tekniği) kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem performans analiz çalışmalarında 
çok kullanılan bir yöntem olması ve çalışmaya uygun olması sebebiyle seçilmiştir. Çalışmada 
faktoring şirketlerinin performanslarını değerlendirmek için 10 adet oran seçilmiş ve sektörün 
performans analizi yapılmıştır. Analizde kullanılan oranlar ve ağırlıkları Tablo 7’de 
sunulmuştur. 

 
Tablo 7. Kullanılan Kriterler ve Ağırlık Oranları  

A1 Krediler/Aktifler 0,1286 
A2 Kār/Aktifler 0,1184 
A3 Kār/Özkaynak 0,1257 
A4 Kredi Hacminde Artış Oranı 0,0835 
A5 Takipteki Kredilerde Artış Oranı  0,0662 
A6 Faktoring İşlem Hacmi Artış Oranı  0,0904 
A7 Takip/Faktoring Alacakları  0,0345 
A8 Verilen Faizler/Kullanılan Krediler 0,1119 
A9 Takip/Aktif 0,1168 
A10 Kredilerden Alınan Gelirler/Faktoring Alacakları 0,1240 

 
Benzerliğe Göre Tercih Sırası Tekniği (TOPSIS) orijinal olarak 1981'de Hwang ve Yoon 

tarafından geliştirilen, 1987'de Yoon ve 1993 yılında Hwang vd. tarafından daha da 
geliştirilen çok kriterli bir karar analizi yöntemidir. TOPSIS seçilen alternatifin pozitif ideal 
çözümden en kısa geometrik mesafeye ve negatif ideal çözümden en uzun geometrik 
mesafeye sahip olması gerektiği konseptine dayanmaktadır. Benzerliğe Göre Tercih Sırası 
Tekniği (TOPSIS) analitik çok kriterli karar verme tekniğinin bir parçasıdır. Bu tekniğin ana 
fikri; pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme daha uzak olan alternatifin tercih 
edilmesidir. Pozitif ideal çözüm her kriterin en iyi noktalarının bir kombinasyonu olarak 
oluşturulur. Negatif ideal çözüm ise her bir kriterin en kötü noktalarının birleşimidir. Bu teknik 
sadece, kriterin önem ağırlıklarının sayısal olarak bilindiği veya uzman görüşüne dayalı 
olarak tanımlandığı sayısal veri kümesi için uygulanabilir. Tanımlanan kriterlerin önem 
ağırlıklarına karşılık gelen sıralama sonuçları elde edilebilir.  

 
TOPSİS yöntemi 6 adımdan oluşmaktadır; karar matrisinin oluşturulması, 

normalleştirilmiş karar matrisin elde edilmesi (R), ağırlıklı karar matrisinin (V) oluşturulması, 
ideal (A) ile negatif ideal (− A) çözüm değerlerinin belirlenmesi, uzaklık değerlerinin (ayrım 
ölçülerinin) belirlenmesi, ideal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması. TOPSIS yöntemi ve 
adımları ayrıntılı olarak dipnotta gösterilmiştir.23 

 

4.  Uygulama ve Bulgular 
 

Türkiye’de faaliyet gösteren faktoring şirketlerinin performanslarını belirlemek amacıyla 
10 adet oran belirlenmiştir. 1. Adıma özgü oranların yer aldığı karar matrisi Tablo 8’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 8. Karar Matrisi 

Yıl A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
2008 0,65 0,08 0,25 0,00 0,00 0,00 0,01 0,25 0,01 0,33 
2009 0,72 0,04 0,17 0,52 -0,22 0,54 0,01 0,17 0,01 0,16 
2010 0,76 0,04 0,17 0,46 -0,08 0,48 0,01 0,17 0,01 0,12 
2011 0,73 0,03 0,15 0,04 0,48 0,15 0,01 0,15 0,01 0,14 
2012 0,71 0,04 0,19 0,12 0,24 0,18 0,01 0,19 0,01 0,16 
2013 0,71 0,03 0,15 0,21 0,13 0,23 0,01 0,15 0,01 0,12 
2014 0,69 0,03 0,16 0,19 1,03 0,23 0,01 0,16 0,01 0,13 
2015 0,67 0,02 0,10 -0,02 -0,16 0,01 0,01 0,10 0,01 0,15 
2016 0,71 0,02 0,13 0,30 -0,18 0,24 0,01 0,13 0,01 0,14 
2017 0,73 0,02 0,17 0,35 -0,18 0,34 0,00 0,17 0,00 0,13 
2018 0,67 0,04 0,22 -0,28 1,09 -0,24 0,01 0,22 0,01 0,27 
2019 0,69 0,05 0,21 0,11 1,08 0,08 0,06 0,21 0,01 0,22 
2020 0,79 0,03 0,15 0,32 0,56 0,31 0,04 0,15 0,01 0,16 

 
Tablo 8’de yer alan değerler kullanılarak 2. adımdaki Normalleştirilmiş Karar Matrisi 

oluşturulurken aşağıdaki adımlar izlenmektedir;  
 
 Her alternatife ait her bir değerin karesi alınır, 
 Daha sonra karesi alınan değerlerin sütün toplamları elde edilir,  
 Daha sonra sütun toplamlarının karekökü alınır, 
 Bu işlemler 10 kriterin yer aldığı her bir sütun için tekrarlanır, 
 Daha sonra her bir değer toplamın kareköküne bölünmektedir.  
 
Yukarıda açıklanan işlemler tüm değerler için yapılarak 2. Adım olan normalleştirilmiş 

karar matrisi elde edilir (Tablo 9). 
 

Tablo 9. Normalleştirilmiş Karar Matrisi 

Yıllar A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
2008 0,2536 0,5643 0,3964 0,0000 0,0000 0,0000 0,0473 0,0000 0,0000 0,5025 
2009 0,2809 0,2821 0,2695 0,5242 -0,1076 0,5357 0,0473 0,2695 0,2868 0,2436 
2010 0,2965 0,2821 0,2695 0,4637 -0,0391 0,4762 0,0473 0,2695 0,2868 0,2436 
2011 0,2848 0,2116 0,2378 0,0403 0,2348 0,1488 0,0473 0,2378 0,2868 0,2436 
2012 0,2770 0,2821 0,3012 0,1210 0,1174 0,1786 0,0473 0,3012 0,2868 0,2436 
2013 0,2770 0,2116 0,2378 0,2117 0,0636 0,2282 0,0473 0,2378 0,2868 0,2436 
2014 0,2692 0,2116 0,2537 0,1915 0,5038 0,2282 0,0473 0,2537 0,2868 0,2436 
2015 0,2614 0,1411 0,1586 -0,0202 -0,0783 0,0099 0,0473 0,1586 0,2868 0,2436 
2016 0,2770 0,1411 0,2061 0,3024 -0,0881 0,2381 0,0473 0,2061 0,2868 0,2436 
2017 0,2848 0,1411 0,2695 0,3528 -0,0881 0,3373 0,0189 0,2775 0,1147 0,1979 
2018 0,2614 0,2821 0,3488 -0,2823 0,5332 -0,2381 0,0473 0,3488 0,2868 0,2436 
2019 0,2692 0,3527 0,3330 0,1109 0,5283 0,0794 0,2841 0,3330 0,2868 0,3350 
2020 0,3082 0,2116 0,2378 0,3226 0,2739 0,3075 0,1894 0,2378 0,2868 0,2436 

 
3. Adımda ağırlık noktaları belirlenmektedir. Belirlenen ağırlık noktaları, bir önceki 

adımda belirlenen normalize edilmiş değerler ile çarpılarak ağırlıklı normalize edilmiş 
değerler bulunmaktadır. Ağırlık noktaları belirlenirken öncelikle Tablo 9’da yer alan her bir 
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kriterin sütun değerleri toplanır. Bir sonraki adımda bulunan bu değerler toplanarak toplam 
kriter değeri hesaplanır. Son olarak her bir kritere ait sütun toplamı toplam kriter değerine 
bölünerek ağırlık noktası bulunur (Tablo 10). 

 
Tablo 10. Ağırlık Noktaları 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOPLAM 
0,1286 0,1184 0,1257 0,0835 0,0662 0,0904 0,0345 0,1119 0,1168 0,1240 1 

 
Tablo 10’da belirlenen ağırlık değerleri ile Tablo 9’un her bir sütunundaki 

normalleştirilmiş değerler çarpılarak Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar Matrisi (Tablo 11) elde 
edilmiştir. 

 
Tablo 11. Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

Tablo 10 0,1286 0,1184 0,1257 0,0835 0,0662 0,0904 0,0345 0,1119 0,1168 0,1240 
KRİTER A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
2008 0,0326 0,0668 0,0498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016 0,0000 0,0000 0,0623 
2009 0,0361 0,0334 0,0339 0,0438 -0,0071 0,0484 0,0016 0,0301 0,0335 0,0302 
2010 0,0381 0,0334 0,0339 0,0387 -0,0026 0,0430 0,0016 0,0301 0,0335 0,0302 
2011 0,0366 0,0251 0,0299 0,0034 0,0155 0,0134 0,0016 0,0266 0,0335 0,0302 
2012 0,0356 0,0334 0,0379 0,0101 0,0078 0,0161 0,0016 0,0337 0,0335 0,0302 
2013 0,0356 0,0251 0,0299 0,0177 0,0042 0,0206 0,0016 0,0266 0,0335 0,0302 
2014 0,0346 0,0251 0,0319 0,0160 0,0334 0,0206 0,0016 0,0284 0,0335 0,0302 
2015 0,0336 0,0167 0,0199 -0,0017 -0,0052 0,0009 0,0016 0,0177 0,0335 0,0302 
2016 0,0356 0,0167 0,0259 0,0253 -0,0058 0,0215 0,0016 0,0231 0,0335 0,0302 
2017 0,0366 0,0167 0,0339 0,0295 -0,0058 0,0305 0,0007 0,0310 0,0134 0,0245 
2018 0,0336 0,0334 0,0439 -0,0236 0,0353 -0,0215 0,0016 0,0390 0,0335 0,0302 
2019 0,0346 0,0418 0,0419 0,0093 0,0350 0,0072 0,0098 0,0372 0,0335 0,0415 
2020 0,0396 0,0251 0,0299 0,0269 0,0181 0,0278 0,0065 0,0266 0,0335 0,0302 

 
4. Adımda ideal ve negatif ideal çözüm değerleri elde edilirken Tablo 11’deki kriterlerin 

minimum ve maksimum değerleri tespit edilmekte ve dikkate alınmaktadır. Bir önceki 
adımdaki açıklamalar doğrultusunda Tablo 12 elde edilmiştir. Örneğin, 2020 yılının A1 değeri 
(0,0396) yer aldığı sütundaki en büyük, faktoring şirketleri 2008 yılı değeri (0,0326) en küçük 
değerdir. Bu hesaplama diğer kriterler için de yapılmaktadır. 

 
Tablo 12. İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Tablosu 

İDEAL (A+) 0,0396 0,0668 0,0498 0,0438 0,0353 0,0484 0,0098 0,0390 0,0335 0,0623 
NEGATİF (A-) 0,0326 0,0167 0,0199 -0,0236 -0,0071 -0,0215 0,0007 0,0000 0,0000 0,0245 

 

Bir sonraki adım, yani 5. Adım uzaklık değerlerinin elde edilmesidir. Tablo 11’deki 
değerin Tablo 12 üzerinde bulunan her bir kriterin V+ değeri ile farkı ve sonra farkın karesi 
alınmakta ve böylece İdeal Ayrım Tablosu oluşmaktadır. Daha sonra her bir alternatife ait 10 
kriterin değerleri toplanarak (Si+) edilmektedir (Tablo 13). 
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Tablo 13. İdeal Ayrım (S+) Tablosu 

Yıllar A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S+ 
2008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0019 0,0012 0,0023 0,0001 0,0015 0,0011 0,0000 0,0909 
2009 0,0000 0,0011 0,0003 0,0000 0,0018 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0010 0,0660 
2010 0,0000 0,0011 0,0003 0,0000 0,0014 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0010 0,0636 
2011 0,0000 0,0017 0,0004 0,0016 0,0004 0,0012 0,0001 0,0002 0,0000 0,0010 0,0815 
2012 0,0000 0,0011 0,0001 0,0011 0,0008 0,0010 0,0001 0,0000 0,0000 0,0010 0,0730 
2013 0,0000 0,0017 0,0004 0,0007 0,0010 0,0008 0,0001 0,0002 0,0000 0,0010 0,0764 
2014 0,0000 0,0017 0,0003 0,0008 0,0000 0,0008 0,0001 0,0001 0,0000 0,0010 0,0696 
2015 0,0000 0,0025 0,0009 0,0021 0,0016 0,0023 0,0001 0,0005 0,0000 0,0010 0,1047 
2016 0,0000 0,0025 0,0006 0,0003 0,0017 0,0007 0,0001 0,0003 0,0000 0,0010 0,0849 
2017 0,0000 0,0025 0,0003 0,0002 0,0017 0,0003 0,0001 0,0001 0,0004 0,0014 0,0835 
2018 0,0000 0,0011 0,0000 0,0045 0,0000 0,0049 0,0001 0,0000 0,0000 0,0010 0,1082 
2019 0,0000 0,0006 0,0001 0,0012 0,0000 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0636 
2020 0,0000 0,0017 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 0,0000 0,0002 0,0000 0,0010 0,0659 

 
İdeal ayrım (− Si) ölçüleri için Tablo 11’de belirtilen her bir alternatif ve kritere ait değer 

Tablo 12’deki her bir kriterin V- değeri ile farkı ve sonra farkın karesi alınmaktadır. Böylece 
İdeal Ayrım Tablosu oluşmaktadır. Daha sonra 10 kriterde yer alan değerler toplanmakta ve  
(− Si) değeri elde edilmektedir (Tablo 14). 

 
Tablo 14.  İdeal Ayrım (S-) Tablosu 

Yıllar A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S- 
2008 0,0000 0,0025 0,0009 0,0006 0,0001 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0014 0,0768 
2009 0,0000 0,0003 0,0002 0,0045 0,0000 0,0049 0,0000 0,0009 0,0011 0,0000 0,1094 
2010 0,0000 0,0003 0,0002 0,0039 0,0000 0,0042 0,0000 0,0009 0,0011 0,0000 0,1031 
2011 0,0000 0,0001 0,0001 0,0007 0,0005 0,0012 0,0000 0,0007 0,0011 0,0000 0,0672 
2012 0,0000 0,0003 0,0003 0,0011 0,0002 0,0014 0,0000 0,0011 0,0011 0,0000 0,0753 
2013 0,0000 0,0001 0,0001 0,0017 0,0001 0,0018 0,0000 0,0007 0,0011 0,0000 0,0751 
2014 0,0000 0,0001 0,0001 0,0016 0,0016 0,0018 0,0000 0,0008 0,0011 0,0000 0,0846 
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0005 0,0000 0,0003 0,0011 0,0000 0,0496 
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0024 0,0000 0,0019 0,0000 0,0005 0,0011 0,0000 0,0773 
2017 0,0000 0,0000 0,0002 0,0028 0,0000 0,0027 0,0000 0,0010 0,0002 0,0000 0,0829 
2018 0,0000 0,0003 0,0006 0,0000 0,0018 0,0000 0,0000 0,0015 0,0011 0,0000 0,0730 
2019 0,0000 0,0006 0,0005 0,0011 0,0018 0,0008 0,0001 0,0014 0,0011 0,0003 0,0876 
2020 0,0000 0,0001 0,0001 0,0026 0,0006 0,0024 0,0000 0,0007 0,0011 0,0000 0,0880 

 
6. Adım ve son adımda ideal ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılarak her bir 

karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığı (Ci) bulunmaktadır. Bu adımda negatif ideal 
ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki payı kullanılmaktadır. Hesaplanan (Ci) 
değerleri ve (Ci) değerleri dikkate alınarak belirlenen performans sıralaması Tablo 15’te 
sunulmuştur.  
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Tablo 15. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması ve Performans Sırası 

Yıllar S- Toplamı S+ Toplamı Ci Sıralama 
2008 0,0768 0,0909 0,4580 10 
2009 0,1094 0,0660 0,6237 1 
2010 0,1031 0,0636 0,6187 2 
2011 0,0672 0,0815 0,4516 11 
2012 0,0753 0,0730 0,5077 6 
2013 0,0751 0,0764 0,4960 8 
2014 0,0846 0,0696 0,5485 5 
2015 0,0496 0,1047 0,3213 13 
2016 0,0773 0,0849 0,4764 9 
2017 0,0829 0,0835 0,4982 7 
2018 0,0730 0,1082 0,4028 12 
2019 0,0876 0,0636 0,5793 3 
2020 0,0880 0,0659 0,5718 4 

 
Son olarak en yüksekten en düşük değere bir sıralama yapılmaktadır. Bu yapılan 

sıralama 2008-2020 döneminde faktoring sektörünün performans sıralamasını 
göstermektedir. Bu sıralama grafik yöntemi kullanılarak Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Performans Sıralaması 2008 – 2020 

 
 

Şekil 4’e göre: Faktoring şirketleri 2009 yılındaki performansı ile 1.sırada ve 2015 
yılındaki performansıyla 13.sırada (son) yer almıştır. Faktoring şirketlerinin faaliyet 
dönemlerinden 2015 yılı en kötü performans dönemi iken, 2009 yılı ise en iyi performans 
dönemi olmuştur.  

 
2008 - 2020 döneminde faktoring sektörünün seçilmiş oranlardaki gelişimi Şekil 5’te 

sunulmuştur. Analiz dönemi için artış ve azalışlar aşağıda sunulmuştur:  

 Krediler / Toplam Aktif oranında % 14 artış 
 Aktif  Kârlığında % 5 azalış  
 Özsermaye Kârlığında % 10 azalış  
 Kredilerin büyüme oranında % 0,32 artış 
 Takipteki kredilerde % 56 artış 
 İşlem hacminde % 31 artış  
 Takip / Faktoring alacaklarında % 3 artış   
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Şekil 5. Seçilmiş Kriterlerdeki Gelişim 

 
 
 
2008 - 2020 dönemi için faktoring sektörünün performans değerleme ve sıralamasını 

belirmede kullanılan kriterlere göre yapılan sıralamalar Şekil 6 - 10’da gösterilmiştir. 
 

Şekil 6. Krediler / Toplam Aktif ve Aktif Kârlığı (Kâr / Aktif) Gelişimi  

 
 

Şekil 7. Özkaynak Kârlığı (Kâr / Özkaynak) ve Kredilerin Artış Oranı 
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Şekil 8. Takipteki Krediler ve İşlem Hacmi Artış Oranı 

 

 
Şekil 9. Takip / Faktoring Alacakları ve Faiz / Alınan Krediler 

 
 

Şekil 10. Takip / Toplam Aktif ve Gelirler / Faktoring Alacakları 
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5.  Sonuç ve Değerlendirme 
 

Türkiye'de finansal sistemin önemli bölümünü bankalar oluşturmaktadır. Diğer finansal 
kuruluşlar da müşterilerine fon sağlayarak finansal sisteme katkı sağlamaktadırlar. Banka 
dışı diğer finans kurumları (Leasing, Faktoring ve Finansman Şirketleri) kaynak arz edenlerle 
kaynak talep edenleri karşılaştıran kurumlar oldukları için finansal sistemin önemli bir 
parçasıdır. 

 
Bu çalışmada TOPSIS yöntemi kullanılarak faktoring sektörünün 2008 - 2020 faaliyet 

dönemlerinin performansı analiz edilmiştir. Bu dönem 2008 küresel krizi sonrasına denk 
gelmektedir. Ayrıca kurların, takibe takılan kredilerin, kredi faizlerinin ve enflasyonun 
yükseldiği ve böylece faktoring şirketlerinin yönetim performanslarının etkilendiği bir 
dönemdir. Analiz sonucunda elde edilen verilere göre faktoring şirketleri 2009 yılındaki 
performansıyla 1.sırada ve 2015 yılındaki performansıyla 13.sırada (son) yer almıştır. 2009 
yılında küresel kriz ile birlikte başlayan parasal genişleme ve sıfır faiz ortamı faktoring 
şirketlerinin maliyetlerini düşürmüş ve finansa erişimini artırmıştır. Bunun sonucunda da 
faktoring şirketlerinin 2009 yılında performansı artmıştır. 2015 ve 2018 yıllarında kredi 
faizlerinin artması, kurların ve enflasyonun yükselmesi ve sorunlu kredilerin aktifler içindeki 
payının artması sonucunda faktoring şirketlerinin yönetim performansı olumsuz etkilenmiştir. 
2018 yılında yaşanan kur dalgalanması ve beraberindeki likidite sorunu faktoring şirketlerinin 
performansını olumsuz etkilemiştir. 2019 yılında küçük çaplı faktoring şirketleri kapanmak 
zorunda kalmışlardır. 2019 yılında ilk 4 ayda faktoring sektöründe alınan krediler, alacaklar 
ve aktifler azalmıştır. Ayrıca faktoring şirketleri kredi kullandırım konusunda daha dikkatli 
davranmıştır.  

 
Sonuç olarak, faktoring şirketlerinin finansal sistem içindeki payının artması diğer 

finans kurumlarıyla olan rekabeti artıracaktır. Bunun için sektörün sendikasyon kredileri veya 
merkez bankası avansları gibi maliyeti az olan finansman kaynaklarına ihtiyacı 
bulunmaktadır. Faktoring şirketlerinin kullandıkları finansman kaynaklarının kredilerle finanse 
edilmesi maliyeti artırmaktadır. Bu da faktoring şirketlerinin diğer finansman şirketleriyle 
rekabet edebilme gücünü düşürmektedir. Faktoring şirketlerinin KGF (Kredi Garanti Fonu) ve 
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 
gibi kurumlardan finansman kaynağı konusunda yeterli payı alabilmeleri durumunda faktoring 
sektörünün finansal sistem içindeki payı ve kredi yönetim etkinliğini artıracaktır. 

 
Literatürdeki çalışmalara benzer şekilde faktoring şirketlerinin başarılı ve başarısız 

olduğu dönemler belirlenmiştir. Yazındaki çalışmaların ile bu çalışmanın dönemleri farklı 
olduğundan literatür ile eşleştirme yapılamamaktadır. Bu çalışmanın uzun dönemi ve benzer 
sonuçları ile faktöring yöneticileri ve yatırımcılarına önemli katkı sağladığı düşünülmektedir. 
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Ek 1: 
Tablo 1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Faktoring Firmaları 

§  ABC Faktoring A.Ş. §  İŞ Faktoring A.Ş. 
§  Acar Faktoring A.Ş. §  Kapital Faktoring A.Ş. 
§  AK Faktoring A.Ş. §  Kent Finans Faktoring A.Ş. 
§  Akdeniz Faktoring A.Ş. §  Lider Faktoring A.Ş. 
§  Akın Faktoring A.Ş. §  Mert Finans Faktoring A.Ş. 
§  Anadolu Faktoring A.Ş. §  MNG Faktoring A.Ş. 
§  Arena Faktoring A.Ş. §  Optima Faktoring A.Ş. 
§  Atılım Faktoring A.Ş. §  Para Finans Faktoring A.Ş. 
§  Başer Faktoring A.Ş. §  QNB Finans Faktoring A.Ş. 
§  Bayramoğlu Faktoring A.Ş. §  Sardes Faktoring A.Ş. 
§  BIEN Faktoring A.Ş. §  Sümer Faktoring A.Ş. 
§  Credıtwest Faktoring A.Ş. §  Şeker Faktoring A.Ş. 
§  Çağdaş Faktoring A.Ş. §  Şirinoğlu Faktoring A.Ş. 
§  Çözüm Faktoring A.Ş. §  Tam Finans Faktoring A.Ş. 
§  Deniz Faktoring A.Ş. §  TEB Faktoring A.Ş. 
§  Destek Finans Faktoring A.Ş. §  Tradewind Faktoring A.Ş 
§  Doruk Faktoring A.Ş. §  Tuna Faktoring A.Ş. 
§  Eko Faktoring A.Ş. §  Ulusal Faktoring A.Ş. 
§  Ekspo Faktoring A.Ş. §  Vakıf Faktoring A.Ş. 
§  Fiba Faktoring A.Ş. §  VDF Faktoring A.Ş. 
§  Garanti Faktoring A.Ş. §  Yapı Kredi Faktoring A.Ş. 
§  GSD Faktoring A.Ş. §  Yaşar Faktoring A.Ş. 
§  Halk Faktoring A.Ş. §  Yeditepe Faktoring A.Ş. 
§  Huzur Faktoring A.Ş. §  Zorlu Faktoring A.Ş. 
§  İstanbul Faktoring A.Ş.  
 
 
 
Dipnotlar: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Faktoring yazıları 5, http://web.boun.edu.tr/uyanik/yazilar5.htm. 
2https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/105293/mod_resource/content/0/10.%C3%87ok%20%C3
%96l%C3%A7%C3%BCtl%C3%BC%20Karar%20Verme%20Y%C3%B6ntemleri-II.pdf 
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Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı 
İle Mücadelede Mali İstihbarat Birimleri Örnekleri                                                                                       

Suna Simge Korkmaz* 

Öz 

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede şüpheli işlem bildirimlerinin ve bu 
suçlarla mücadele alanında ilgili diğer bilgilerin alınması, analiz edilmesi ve bu analiz sonuçlarının 
iletilmesi temel bir gerekliliktir. Bu gerekliliğe istinaden uluslararası alanda, bu faaliyetleri icra edecek 
mali istihbarat birimleri kurulmuştur. Kurulan bu mali istihbarat birimleri dünya üzerindeki ülkelerde, 
çeşitli farklılıklar içermektedir. Bu çalışmada mali istihbarat birimlerinin bu farklılıkları ve benzerlikleri 
ortaya konarak, genel anlamda mali istihbarat birimlerinin fonksiyonel yapısının ortaya çıkarılmaya 
çalışılması hedeflenmiştir. 

Bu nedenle, bu çalışmada, ABD ve Fransa’nın mali istihbarat birimleri FINCEN ve TRACFIN 
ile Türkiye’nin mali istihbarat birimi MASAK’ın farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konarak 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile mali istihbarat birimlerinin temel fonksiyonlarının ortaya 
çıkarılmış olması literatüre önemli katkılar sunacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı, Mali İstihbarat Birimi, Mücadele, Suç 
JEL Sınıflandırması:H83,G20,G29. 

Examples of Financial Intelligence Units Fighting Against Laundering Proceeds of Crime and 
Finance of Terrorist 

Abstract 

In the fight against money laundering and terrorist financing, it is a basic requirement to 
receive and analyze suspicious transaction reports and other relevant information in the fight against 
these crimes, and to communicate the results of these analyzes. Based on this requirement, financial 
intelligence units have been established in the international arena to carry out these activities. These 
financial intelligence units that have been established include various differences in countries around 
the world. In this study, it is aimed to reveal the functional structure of financial intelligence units in 
general terms by revealing these differences and similarities of financial intelligence units.  

Therefore, in this study, the differences and similarities of FINCEN and TRACFIN, the financial 
intelligence units of the USA and France, and MASAK, the financial intelligence unit of Turkey, are 
compared. With this comparison, revealing the basic functions of financial intelligence units will make 
significant contributions to the literature. 
 
Keywords: Money Laundering, Terrorist Financing, Financial Intelligence Unit, Combating, Crime. 
JEL Classification: H83, G20,G2. 
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Giriş 
 
Kara para aklama, terörün finansmanı ile mücadelenin olmazsa olmaz parçası, 

yapılan beklenmedik, şüpheli işlemlerin yetkili bir otoriteye bildirilmesi ve bu otoritenin 
bildirilen bu işlemleri araştırıp ve analiz ederek sonuçlarını gerekli kurumlara dağıtması 
gerekliliğidir. Diğer bir deyişle, kara para aklama ve terörün finansmanı ile etkili bir mücadele 
için bilgilerin doğru zamanda doğru yerlere etkin biçimde ulaştırılmasını mümkün kılan bir 
mekanizma gereklidir. Bu gereklilikler sonucu mali istihbarat birimleri oluşturulmuş ve ülkeler  
bu alanda kendilerine özgü, farklı yapılanmalar oluşturmuştur. Birimlerin temel fonksiyonları 
şüpheli işlemleri almak, işlemek ve gerekli kanallara dağıtmak olsa da farklılıklardan biri 
kendisini mali istihbarat biriminin modeli yönünden göstermektedir.  

Esas itibariyle dört adet mali istihbarat birimi modeli olup bunlar hibrit (karma) model, 
polis (kolluk tipi) modeli, idari model ve adli veya savcılık (yargı) modeli olarak 
tanımlanmaktadır. Ülkemizin mali istihbarat birimi olan MASAK ise mali sektörden aldıkları 
bilgileri adli ve yargı makamlarına ileten köprü durumunda faaliyetler icra eden mali istihbarat 
birimlerinden olup idari modelde bir mali istihbarat birimidir.  Bu farklılık genel anlamda mali 
istihbarat birimlerinin fonksiyonel yapısını ortaya koymayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, bu 
çalışmada, aynı modelde olan (idari model) üç mali istihbarat birimi olan FINCEN, TRACFIN 
ve MASAK seçilmiştir. Kurumsal yapısı, görev ve yetkileri ortaya konarak karşılaştırma 
yöntemiyle sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde ABD’nin mali istihbarat birimi FINCEN’in, İkinci 
bölümde Türkiye’nin mali istihbarat birimi MASAK’ın, üçüncü bölümde Fransa’nın mali 
istihbarat birimi TRACFIN’in kurumsal yapısı ile görev ve yetkileri ortaya konulmuştur. Sonuç 
bölümünde ise ortaya konan bu mali istihbarat birimlerinin farklılıkları ve benzerlikleri 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile kara para aklama, terörün finansmanı ile mücadele 
alanında büyük önem arz eden mali istihbarat birimlerinin, yapısı ve fonksiyonları dikkate 
alınarak değerlendirilme yapılmış ve bunların temel görev yetkileri ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır.  

1. ABD Mali İstihbarat Birimi (FINCEN) (Financıal Crimes Enforcement Network) 

Bu bölümde, ABD’nin mali istihbarat birimi olan FINCEN’in kurumsal yapısı, organizasyon 
şeması aracılığıyla açıklanmış ve kurumun görev ve yetkileri değerlendirilmiştir.  

           1.1. Kurumsal Yapı 

FINCEN, 25 nisan 1990 tarihinde kurulmuş olup direktörü hazine sekreteri tarafından 
atanan “Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı”nın bir bürosudur. Birim 11 Eylül 
saldırılarından sonra 2001 tarihli “ABD Vatanseverlik Yasası” uyarınca resmi büro statüsü 
kazanmış olup “Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarat Dairesi”nin (Terrorism and 
Financial Intelligence -TFI) bir parçasını oluşturmaktadır (FINCEN, 2021).  Ve idari modelde 
bir mali istihbarat birimidir (Üstün, 2008, s.19). 

FINCEN, 6 bölümde çalışan yaklaşık 300 çalışana sahiptir. Ek olarak diğer 13 adet 
devlet kurumundaki istihbarat, finans ve teknoloji uzmanlarından 20 FINCEN üyesi 
atanmaktadır. FINCEN Direktörü ABD Hazine Sekreteri tarafından atanır ve Terörizm ve Mali 
İstihbarat Müsteşarına rapor verme yükümlülüğüne sahiptir. Kurumsal yapısı ise esas olarak 
6 departmandan oluşmaktadır. Bu departmanlar; istihbarat, haciz, iletişim, politika, teknoloji 
ve yönetimdir. Birimin kurumsal yapısını gösteren organizasyon şeması aşağıdaki gibidir 
(FINCEN, 2021).   
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Şekil 1: FINCEN Organizasyon Şeması 

Kaynak: Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN),  (2021),  “What We Do”, 16 Kasım 2021 
tarihinde  https://www.fincen.gov/what-we-do adresinden erişilmiştir. 

Bu altı birim esas itibarıyla aşağıdaki işlevleri görmektedir (FINCEN, 2021).   

• İstihbarat birimi, analitik araştırma yapmakta ve sistemsel sorunları çözmektedir. 

• İcra birimi, uyum ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekte özel soruşturmalara yer 
vermekte ve alınması gereken tedbirler üzerinde durmaktadır. 

• Politika birimi, uygulanacak stratejik, düzenleyici politikaları oluşturup bunları takip 
etmektedir. 

• İletişim Birimi, kurumun kaynaklarının merkezi olup paydaşlarla sözleşme yapmakta 
ve diğer kurum faaliyetlerini yerine getirmektedir. 

• Teknoloji Birimi, veri güvenliğini sağlamakta birimdeki analiz ve yönetim alt yapısını 
oluşturmaktadır. 

• Yönetim Birimi, finans yönetimi, insan kaynakları, yönetici ve çalışan gelişimi ile 
ilgilenmektedir.  

            1.2. Kurumun Görev ve Yetkileri 

ABD’nin mali istihbarat birimi olarak FINCEN, temel olarak 1970 tarihli “Para Birimi ve 
Finansal İşlemler Raporlama Yasası” (Currency and Financial Transactions Reporting Act) 
kapsamında faaliyetlerini yerine getirir. Bu yasa, 2001 tarihli ABD Vatanseverlik Yasası'nın 
(USA Patriot Act II.) "Banka Gizliliği Yasası"na (Bank Secrecy Act) atıfta bulunduğu 
mevzuatlar tarafından değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler sonucu, FINCEN’in kara para 
aklama ve terörün finansmanı ile mücadele etmek için şüpheli işlem bildirimlerini analiz etme, 
terörün olası finansmanı takip etme ve ulusal mevzuat veya yönetmelik tarafından gerekli 
olan bilgileri alma gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Bunları gerçekleştirmek için birim, yetkisi 
dahilindeki bilgileri talep etme, analiz yapma ve yetkili makamlara bilgi iletme sorumluluğuna 
sahiptir. Bu sorumluluklarla birlikte, FINCEN, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımına 
dayanan Egmont Grubu’nun da üyesidir (FINCEN, 2021). Dolayısıyla, FINCEN, ABD ve 
diğer yabancı mali suçlarla mücadele etmek için uluslararası mali istihbarat birimleri ile 
finansal bilgi alışverişinde bulunur. FATF1 (Mali Eylem Görev Gücü) üyesidir (FATF, 2020). 
FINCEN’in en önemli özelliğinin, kara para aklama soruşturmaları ile ilgili kurumları bir araya 
getirmek suretiyle koordineli olarak çalışması olduğu belirtilmelidir (Maraşlı, 2009). 

Diğer taraftan, FINCEN, hükümetin kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde çalışır. Kolluk 
kuvvetleri çok çeşitli suçluları ve suçları araştırmak için FINCEN tarafından elde edilen 
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bilgileri başarılı bir şekilde kullanır (FINCEN, 2021). Esasen, FINCEN’in faaliyetlerinin altında 
"parayı takip etmek" yatar. Suç geliri elde edenler, elde ettikleri gelirleri kara para aklayarak 
sisteme sokmaya çalıştığında mali izler bırakmaktadır. İşte FINCEN’in bu izleri takip etmek 
için kullandığı teknikleri, finansal ve diğer destek ağlarına ait olan terör gruplarını araştırmak 
ve suç faaliyetlerini engellemek içinde uygulamaktadır. Bu uygulamada kuşkusuz 
FINCEN’nin “Mali Suçları Uygulama Ağı” önem taşımaktadır. Bu ağın işlevi ise Amerikan 
mali sistemini yasadışı faaliyetlerden korumak, mali istihbaratın toplanması sağlamak, analiz 
ve bildirim yoluyla mali güvenliği sağlamaktadır. Bu ağ stratejik planlamayı sürdürmek için 
çok önemli faaliyetlerin temeli olarak görülmektedir (FINCEN, 2021).  

Nitekim, FINCEN için stratejik planlama büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden, 
FINCEN, mali suçlarla etkin mücadele için Hazine Bakanlığı'nın 2018-2022 mali yılları 
stratejik planının bir parçası olmuş ve bu plana stratejik hedefler koymuştur. Bu hedefler, 
stratejik tehditlerin ortadan kaldırılmasını, kara para aklamayı önleme çabalarını, terörizmin 
finansmanıyla mücadele çerçevesini ve bu uğurda operasyonel mükemmelliğe ulaşma 
stratejilerini içermektedir (FINCEN, 2021).   

Kuşkusuz bu stratejiler, finansal yapıyı yasa dışı faaliyetlerden korumak, kara para 
aklama ile mücadele etmek ve finansal istihbaratın toplanması, analizi ve yayılması 
faaliyetleri ile finansal otoriter aracılığıyla ulusal güvenliğin sağlanması olarak ifade 
edilebilecek FINCEN'nin misyonu başlığı altında hazırlanmıştır. FINCEN, bu misyonu 
gerçekleştirme ve mali suçlarla mücadele sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda verilen 
görevleri icra etmektedir (FINCEN, 2021). 

• Kanuni yetki alanındaki yönetmelikleri çıkarmakta, yorumlar ve yeni düzenlemelere 
uyum için destekte bulunmaktadır. 

• Diğer otoritelere devredilen uyumluluk inceleme işlevleriyle ilgili verileri 
desteklemekte, koordine etmekte ve analiz etmektedir. 

• Verilerin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, yayılmasını ve korunmasını 
yönetip verilerin devlet çapında erişimini sağlamaktadır.  

• Kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını ve kovuşturmalarına destek olmaktadır. 

• Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında diğer mali 
istihbarat birimleriyle bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmakta ve kara para aklama ve 
terörün finansmanı suçunu önlemeye yönelik analizler ve çalışmalar yapmaktadır. 

• Kolluk kuvvetlerinin, istihbarat birimlerinin, politika yapıcılarının faaliyetlerine katkıda 
bulunmak için analizler yapmaktadır.  

• Uluslararası alanda bilgi paylaşımı yapmaktadır. 

2. Türkiye Mali İstihbarat Birimi MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) 

Bu bölümde, MASAK’ın kurumsal yapısı ile kurumun görev ve yetkileri 
değerlendirilmiştir. 

            2.1. Kurumsal Yapı 

Türkiye, 19.11.1996 tarihinde 22822 sayılı resmi gazetede yayınlanan “4208 Sayılı 
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Dair Kanun” ile kara para aklama ile mücadelenin 
esaslarını belirlemiş ve Türkiye’nin “Mali İstihbarat Birimi” olarak Mali Suçları Araştırma 
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Kurulu’nun (MASAK) görev ve yetkilerini düzenlemiştir. Kurum FATF üyesi olup, doğrudan 
Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak çalışan idari nitelikte bir kurum olarak fiilen 
17.02.1997 tarihi itibari ile faaliyetlerine başlamıştır (MASAK, 2011). Ve idari modelde bir 
mali istihbarat birimidir (Üstün, 2008, s.19). 

11.10.2006 tarihinde yayınlanan “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanun” ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının 
önlenmesi kapsamında yasal düzenlemeler yapılmış, yükümlülükler belirlenmiş ve MASAK’ın 
görev ve yetki alanına kara para aklama ile mücadelenin yanı sıra terörün finansmanıyla 
mücadelede girmiştir (MASAK, 2011). Diğer taraftan, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu”nun MASAK’ın görev ve yetkilerini düzenleyen 
19. maddesi, 09 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı mükerrer resmî gazete’de yayımlanan 
“703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname”nin 15. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 231. maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.  

Son olarak, MASAK’ın görev ve yetkileri, 2019 yılında yayınlanan “46 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 18. ve 19. 
maddesi ile düzenlenmiş son şeklini almıştır (MASAK, 2011). Bu düzenlemeler çerçevesinde, 
kurumun, misyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kara 
para aklama ve terörün finansmanı suçlarının tespiti için stratejiler oluşturulması ve 
oluşturulan bu stratejiler ışığında doğru ve süratli bir şekilde bilgi toplama, analiz, araştırma 
ve inceleme yapma ve bu süreçlerin sonunda sağlanan bilgi ve bulguların gerekli makamlara 
iletilmesidir. Vizyonu ise kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ederek 
ekonomik güvenliği ve toplumun huzurunu sağlayan lider bir kurum olmaktır (MASAK, 2021). 
Bu misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek adına son iki yılda organizasyon şemasında 
değişikliklere gidilmiş, 2020 itibarıyla MASAK’ın organizasyon şeması aşağıdaki şekli 
almıştır. 

Şekil 2: MASAK Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), (2020), “MASAK Faaliyet 
Raporu 2020”, 07 Kasım 2021 tarihinde https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12 /2021/09/Faaliyet-
Raporu-2020.pdf adresinden erişilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye’nin mali istihbarat birimi MASAK’taki çalışan sayısı ise artış ve 
azalışlar göstermiş olup 2020 yılı itibariyle 186 kişiye kişidir.  
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            2.2. Kurumun Görev Ve Yetkileri  

Kurumun görev ve yetkileri, genel itibarıyla aşağıdaki gibidir (MASAK, 2019). 

• Şüpheli işlem bildirimlerini ve diğer verilerin, toplanmasını, işlenmesini, 
depolanmasını, yayılmasını ve korunmasını yönetip verilerin ulusal çapta dağıtımını 
sağlamakta, mali istihbarat veri analiz tekniklerini geliştirmekte ve kurumun strateji ve 
politikalarını belirleyip mali istihbarat alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

• Kara para aklama ve terörün finansmanı suçunu önlemeye yönelik analizler ve 
çalışmalar yapmaktadır. 

• 5549 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapmakta ve 
buna temel oluşturacak sektörel çalışmalar yapmakta ve bildirim yükümlülüğü ile ilgili 
elektronik ortamda bildirim yapma sürecini yönetmektedir. 

• Uluslararası alanda bilgi alışverişini sağlamakta, uluslararası mevzuatı takip etmekte 
ve uluslararası ilişkiler alanında faaliyetleri sürdürmektir. 

• Terör ve terörün finansmanına ilişkin malvarlıkların dondurulması kararının alınması, 
icra edilmesi, takibi ve işlemlerin ertelenmesi kapsamında yapılan faaliyetleri 
sürdürmektedir. 

• Mevzuat çalışmaları yapmakta, kurum strateji ve politikalarını oluşturmakta, 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve insan kaynaklarının yönetimi faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

• Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla diğer 
yetkili makamlarla işbirliği yapmakta ve risk kategorileri belirleyip gerekli hallerde 
yükümlüleri bilgilendirmektedir. 

• Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine yönelik analizler ve 
çalışmalar yapmaktadır. 

Genel itibarıyla MASAK’ın görev yetkileri Şekil 4’de gösterilmiştir. 

3. Fransa Mali İstihbarat Birimi (Tracfın) (Traıtement Du Renseignement Et 
Action Contreles Circuits Financiers Clandestins)  

Bu bölümde, TRACFIN’in kurumsal yapısı ile kurumun görev ve yetkileri 
değerlendirilmiştir. 

3.1.Kurumsal Yapı   

TRACFIN, 12 Temmuz 1990 tarihinde 614 sayılı yasa ile kurulmuş ve bu yasanın 5. 
maddesine göre Maliye Bakanlığı’nın çatısı altında yer almıştır. Ancak zamanla kurum; vergi, 
gümrük ve dolandırıcılık, mali suçlarla mücadelenin yanı sıra dürüstlük ihlallerine karşı 
mücadeleden de sorumlu olmuştur (Akkaya ve Yüce, 2017, s.2). ve FATF üyesidir. 

TRACFIN, idari modelde bir mali istihbarat birimidir. (Değirmenci, 2007, s.291). İdari 
modelde mali istihbarat birimine sahip olan ülkelerde söz konusu birimler bilgilerin 
incelenmesi ve araştırılması yetkilerine sahip olup soruşturma veya kovuşturma yetkisine 
sahip değildir. Ancak kurumlar kendilerine iletilen bilgileri analiz ederek inceleme yapılıp 
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yapılmayacağına karar verip inceleme süresince diğer kurumlarla işbirliği yapıp bilgi 
paylaşımında bulunabilir. Bu nedenle, birçok meslek grubu şüpheli işlem bildirimlerini 
TRACFIN’e raporlamakla yükümlüdür. Kurum idari nitelikte olsa da kendisine bildirilen 
şüpheli işlem bildirimlerinin incelenmesinden sonra kara para aklama ile ilgili önemli kanıtlar 
elde edildiğinde soruşturma için savcılığa iletileceğinden hedef adli soruşturmadır. (Ergül, 
1999, s.180) 11 Şubat 2004 tarih ve 2004-130 sayılı kanunla şüpheli işlem listesini 
genişleten TRACFIN, sistematik olarak bu bildirimleri savcılığa bildirir ve savcılık bu 
bildirimlerle ilgili kesinleşen kararlarını tekrar TRACFIN’e iletir (Ergül 2005 s.168). 

Şekil 3: MASAK Görev ve Yetkileri 

 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), (2019), “MASAK Faaliyet 
Raporu 2019”, 13 Ekim 2021 tarihinde https://ms.hmb.gov.tr/uploa ds/sites/12/ 2021/01/ 
FAALIYETRAPORU2019-FINAL-1.pdf adresinden erişilmiştir. 

TRACFIN, ilk olarak FATF Avrupa direktifleri ve Fransa’nın “Parasal ve Finansal 
Kanun”unda (Monetary and Financial Code) ifade edildiği şekilde yasa dışı finansal yapılarla, 
kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleden sorumlu bir mali istihbarat birimi 
(FIU), ikinci olarak da Fransa Ulusal Güvenlik Kanunu’nun (Domestic Security Code) R.811-1 
maddesi gereğince uzmanlaşmış istihbarat departmanlarından biridir. TRACFIN 'in bu ikili 
yapısı onu diğer mali istihbarat birimlerinden farklılaştırır. 

Bu ikili yapıyı Fransa’nın “Parasal ve Finansal Kanun”u uyarınca yönetilen faaliyetler 
ve Ulusal Güvenlik Kanun”u the (Domestic Security Code) uyarınca yönetilen faaliyetler 
olarak tanımlayabiliriz. TRACFIN para ve mali kanunu (Monetary and Financial Code) 
uyarınca yönetilen faaliyetlerinde bağımsız olarak analiz kararı alabilen, özel bilgi isteyebilen 
veya bilgi yayma hakkına sahip operasyonel olarak bağımsız ve özerk bir birimdir. Birimin 
Ulusal Güvenlik Kanunu (Domestic Security Code) uyarınca yönetilen faaliyetleri ise terörün 
ve organize suçların önlenmesi ve Fransa'nın temel çıkarlarını korumayı hedeflemektedir. 
Birim keşif hakkına sahiptir, veri tabanı danışmanlığı yapar ve istihbarat tekniklerini kullanır 
ve bunun sonucunda elde ettiği araştırma sonuçlarını idarelere, diğer istihbarat birimlerine ve 
mahkemelere bildirir. Ayrıca, uluslararası bilgi alışverişinde bulunur (TRACFIN, 2021). Diğer 
taraftan, “TRACFIN 2021-2023” stratejileri ile kendi bünyesindeki aksaklıkların önüne 
geçmeyi hedeflemektedir. Birim, bilgi hacmindeki artış sonucunda bu bilgilerin aynı düzende 
işlenmeye devam etmesini sağlamak için ve daha karmaşık süreçleri içeren dolandırıcılık ve 
suç faaliyetlerini tespit ederken önceliklerinin ne olduğuna karar vermek için kurumsal 
yapısını bütünüyle değerlendirmeye tabi tutmuştur (TRACFIN, 2021). 
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Birim ilk olarak hem insan kaynağı açısından hem de geniş ölçekte suç tespit etme 
yeteneği açısından çalışma şeklini ve araştırma stratejilerini değiştirmeyi planlamıştır. Bu 
değişikliğin amacı yoğun bilgi akışını kontrol edebilmek ve memurların uzmanlaşmasını ve 
koordinasyonu zorlaştıran organizasyon yapısını değiştirmektir. Bütün bunlar ışığında 2021–
2023 yılları için yaptığı planlamayla, yeni operasyonel öncelikler tanımlamak, araştırma 
yöntemlerini yenilemek, memurların birimin misyonlarına göre uzmanlaşmasını sağlamak, 
ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını geliştirmek, kurumsal iletişim stratejilerini 
zenginleştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek gibi hedefler koymuştur (TRACFIN, 2021). 

Fransa’nın mali istihbarat birimi TRACFIN’i insan kaynağı açısından incelemek de 
önem arz etmektedir. TRACFIN’ın çalışan sayısı 2010’da 72 iken 2021’de 196 çalışana 
çıkmıştır. Bu çalışanlardan %43’ü kadındır. Kurumdaki ortalama yaş 42 ve yönetim 
kadrosundaki kadın oranı %55’tir. 2021 itibariyle çalışanların %8’i 55 yaş üstü, %10’u 30 yaş 
üstü, %20’i 31-35 yaş aralığında, %17’si 36-40 yaş aralığında, %13’ü 41-45 yaş aralığında, 
%18’i 45-50 yaş aralığında, %14’ü 51-55 yaş aralığındadır. 

Yukarıda da sözünü ettiğimiz, TRACFIN’ın 5 Nisan 2021 tarihinde ortaya koyduğu, 
2021-2023 stratejileri uyarınca, TRACFIN, yeni bir organizasyon yapısı geliştirmiştir. Buna 
göre, TRACFIN, dört yeni temel bölüm ve bir uzman birime sahiptir. Şekil 6’da yeni 
organizasyon şemasını görmekteyiz (TRACFIN, 2021). 

Şekil 4: TRACFIN organizasyon şeması 

 

Kaynak:Traitement Du Renseignement Et Actıon Contre Les Circuits Fınanciers Clandestins 
(TRACFIN), (2021), “2021-2023 Moving Forward”, 08 Haziran 2021 tarihinde 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directionsservices/tracfin/tracfin-2021-2023-WEB-ENG.pdf, 
adresinden erişilmiştir. 

 Son olarak, TRACFIN, 2021 yılındaki organizasyon şemasındaki değişiklikler ve 
2021-2023 hedefleri ile kurumsal olarak eksikliklerini gidermeye çalışmış ve kurum kendini 
yeniden yapılandırmıştır. 

            3.2. Kurumun Görev ve Yetkileri 

TRACFIN’in 5 Nisan 2021 tarihinde ortaya koyduğu, 2021-2023 stratejileri uyarınca  
geliştirdiği yeni organizasyon yapısına göre birimlerin görev ve yetkileri de yeniden 
belirlenmiştir. Kurumun görev ve yetkileri, genel itibarıyla aşağıdaki gibidir (TRACFIN, 2021). 
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• Ulusal düzeyde raporlama yapan kurumlar ve bunların denetim otoriteleri ve 
uluslararası alanda işbirliği yapılan ülkelerle ilişkileri sürdürmektedir. 

• Ulusal uluslararası alanda bilgi akışını yönetmektedir. 

• Verilerin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, yayılmasını ve korunmasını 
yönetmekte ve verilerin ulusal çapta dağıtımını sağlamaktadır. 

• Yolsuzluk ve diğer suçları araştırmakta ve bunların yol açacağı kara para aklama 
ve terörün finansmanı risklerini belirlemektedir. 

• Siber suçlar ve kripto para birimi konularında bütün birimlerle bilgi paylaşımında 
bulunmakta ve dark web (karanlık web) veya deep web (derin web)’deki suç 
işlemlerini takip etmektedir. 

• Ulusal istihbarat planındaki politikaların gerçekleştirilmesinde katkıda 
bulunmaktadır.  

• Terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasını ve ekonomik istihbaratı önlemek 
için analiz ve araştırmalar yapmaktadır. 

• Kamudaki kara para aklama ve zimmete para geçirme gibi suçları araştırmaktadır. 

• Kara para aklama ve terörün finansmanı suçunu önlemeye yönelik analizler ve 
çalışmalar yapmaktadır. 

Sonuç 

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede etkili ve güçlü bir 
sistemin gerekliliği, uluslararası alanda ve küreselleşen dünyada suçla mücadelede en iyi 
biçimde mücadele eden bir düzeneğin oluşturulması ve bu düzeneğe önemli görevler 
yükleyerek, faydayı arttırmak yönünde adımlar atılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. 
Bunun sonucunda, mali istihbarat birimleri kurulmuş ve ülkeler bu konuda değişik idari 
oluşumlar içerisine girmiştir Bu değişiklik öncelikle kendini ülkelerin mali istihbarat modelleri 
özelinde göstermiştir. Bu sebeple, genel itibariyle, mali istihbarat birimlerinin fonksiyonel 
yapısını ortaya koymak adına aynı  (idari) modele sahip bu üç mali istihbarat birimi 
çalışmanın konusu olmuştur (Demirtaş, 2011). 

Aşağıdaki tabloda bu üç ülke mali istihbarat birimlerinin,  farklılıkları ve benzerlikleri 
karşılaştırılmış ve bu yönüyle değerlendirilmiştir. 

Tablo 1’deki karşılaştırmamızdan da görüldüğü üzere mali istihbarat birimlerinin 
düzenlemeleri genellikle uluslararası sözleşmeler paralelinde olduğu için birbirlerinden çok 
fazla farklılık arz etmemektedir. Farklılık genellikle mali istihbarat modellerinde ve bağlı 
olduğu kurum veya erk bazında ortaya çıkmaktadır (Demirtaş, 2011). 

Benzerlikleri ise, ulusal ve uluslararası alanda kara para aklama ve terörün 
finansmanı ile mücadele kapsamında verilerin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, 
yayılmasını ve korunmasını yönetip verilerin ulusal çapta dağıtımını sağlamak, diğer mali 
istihbarat birimleriyle bilgi paylaşımı ve işbirliği, kara para aklama ve terörün finansmanı 
suçunu önlemeye yönelik analizler ve çalışmalar yapmak olarak sayılabilir. 
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Tablo 1: MASAK,TRACFIN ve FINCEN’in karşılaştırılması 

MASAK FINCEN TRACFIN 

Doğrudan Hazine ve Maliye 
Bakanına bağlı olarak çalışan 
idari nitelikte bir kurum olarak 
fiilen 17.02.1997 tarihi itibari ile 
faaliyetlerine başlamıştır. 

FINCEN, 25 nisan 1990 
tarihinde kurulmuş olup 
direktörü hazine sekreteri 
tarafından atanan “Amerika 
Birleşik Devletleri Hazine 
Bakanlığı”nın bir bürosudur. 

12 Temmuz 1990 tarihinde 
614 sayılı yasa ile kurulmuş ve 
bu yasanın 5. maddesine göre 
Maliye Bakanlığı’nın çatısı 
altında yer almıştır. 

Birim idari model yaklaşımını 
benimsemiştir. 

Birim idari model yaklaşımını 
benimsemiştir. 

Birim idari model yaklaşımını 
benimsemiştir. 

 

 

Uluslararası bilgi alışverişinde 
bulunur. 

Uluslararası bilgi 
alışverişinde bulunur. 

Uluslararası bilgi alışverişinde 
bulunur. 

FATF üyesi FATF üyesi FATF üyesi 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bu mücadelenin başarılı olması adına, genel anlamda, ideal bir mali istihbarat birimi, 
bunların yanı sıra suç gelirleriyle mücadelede uzmanlık alanı gerektiren değişik kurumlardan 
da elemanı bünyesinde toplayan, suçun ispatına yönelik delillerin toplanması işlevini 
yapabilecek elemanları da barındıran, her türlü bilgiye daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilen 
ve en önemlisi idari ve mali özerkliğe sahip bir yapı olarak kurulmalıdır. Diğer taraftan, idari 
modeldeki mali istihbarat birimlerinin, daha fonksiyonlu hala getirilerek genişletilmesi ve bu 
birimlerin, ülkelerde, yetkili makamlar arasında aracı konumunda olmaktan ziyade,  etkinliği 
arttırılarak, yetkilerinin arttırılması gerekmektedir. Böylece, bu birimler, kara para aklama ve 
terörün finansmanı faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılan değişen ve gelişen 
yöntemlere karşı daha donanımlı hale gelebilecektir. 
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Dipnotlar: 

                                                
1 Ülkelerin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele çerçevesini uluslararası arenada 
çizen kuruluş olan FATF’e de üyedirler. Hükümetler arası bir kuruluş olarak küresel çapta kara para 
aklama ve terör finansmanı faaliyetlerini takip etmek ve söz konusu yasal olmayan faaliyetlerin bütün 
dünyada yaşayan toplumlara verdikleri zararı önlemek için standartlar belirlemiştir. Bu standartlarla 
200'den fazla ülke ve yetki alanı ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda siyasi iradeyi oluşturmaya 
çalışmıştır. 



 
Yazım Kuralları 

 
1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial yazı 

karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmak üzere 
Türkçe yazılmalıdır.  

2. Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları, 
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri  bulunmalıdır.  

3. Makalenin ilk sayfasında makalenin adı,  öz/ abstract (en fazla 250 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama 
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. 
Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan sonra paragraf başı 
yapılmalıdır. 

5. Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık ve 
sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir.  

6. Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı altında 
toplanmalıdır. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.  
8. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır. 

Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.  
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 

Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx) 
sistemine göre yapılmalıdır.    

 
Kaynakça ve Gönderme Örnekleri 

 
Bir ve Birden Fazla Yazarlı Kitaplar 
Arıcan, E., Yücememiş, B.T, Karabay, M.E. ve Işıl, Gökhan (2011). Türk Bankacılık Sektöründe 
    Ölçek Ekonomileri ve Rekabet Gücü Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Bir 
    Uygulama. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği. 
İlk Gönderme    (Arıcan, Yücememiş, Karabay ve Işıl, 2011, s. 78) 
İkinci ve Sonraki Göndermeler (Arıcan ve diğerleri, 2011, s.80) 
 
Tüzel Kuruluş Tarafından Yayınlananlar 
Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). Türkiye istatistik yıllığı. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. 
İlk Gönderme     (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2009, s.27) 
İkinci ve Sonraki Göndermeler  (TÜİK, 2009, s.38) 
 
Çeviri Kitaplar 
Sicilia, D.B ve Cruikshank, J.L. (2000). Greenspan Etkisi: Dünya Piyasalarını Harekete 
    Geçiren Sözler (E. Salman, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık (Orijinali 2000 yılında 
    yayımlanmıştır).    
Gönderme (Sicilia ve Cruikshank, 2000, s.78) 
 
Kitaptan Bir Bölüm  
Esen, H. (2009) Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri. T.Ö. Kiraz (Yay. Haz.).  5464 Sayılı Banka 

Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar içinde 
(ss.21-47). İstanbul: Akademi.  

  
Makaleler 
Birgili, E., Tuna, G. ve Tuna V.E. (2011). Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin 
    Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör ve İlgili Firmanın Kuruluş Tarihi Önemli midir? . Finans 
    Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(558), 23-35. 
 
Internet adresleri 
Tuna, K. (2005), “Bankacılık Kanununda Kurumsal Yönetim”, 20 Mayıs 2006 tarihinde 
      http://bsy.marmara.edu.tr/TR/konferanslar/2005/2005tebligleri/9.doc   adresinden erişildi. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2011) “İnteraktif Aylık Bülten Ağustos 2011”  
      20 Ekim 2011 tarihinde http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Basit.aspx adresinden erişildi. 
 

 



BANKACILAR
SAYI 112 MART 2020

BANKACILAR
  SAYI 112 MART 2020

MAKALE 

Dr. İhsan Uğur Delikanlı/Prof. Dr. Saim Kılıç                                                                       
Piyasanın Bankalarda CEO Değişimine Tepkisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                   

Prof. Dr. Ali Cem Budak/Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan Yağcı
Konkordato ve Finansal Yeniden Yapılandırma                                                                                                    
                                                                                                                            
                                                        
Dr. Öğretim Üyesi Cemil Simil
Konkordato Mühleti Verilmesinden Önce Bankalara Temlik 
Edilen Bono ve Çeklerin ya da Bedellerinin İadesinin Gerekip 
Gerekmeyeceği                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                                   
Vuslat US
TFRS 9 Uygulamasının Banka Grupları Bazında Kredi 
Sınıflandırması ve Karşılıkları Üzerindeki Etkisi                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                                     
                                      
Doç. Dr. Utku Altunöz
Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri İle Döviz Kuru Arasındaki 
İlişkinin Ampirik Analizi            

ÇEVİRİ

Basel Bankacılık Denetim Komitesi 
Açık Bankacılık ve Uygulama Programlama Arayüzleri 
Hakkında Rapor                                                     
                                                                                                         
                                                                                                                                            
                                                                                                      

 

 

Nispetiye Caddesi, Akmerkez B3 Blok
Kat: 13 Etiler 34340 İstanbul

Tel: 0212 282 09 73 Faks: 0212 282 09 46
tbb@tbb.org.tr | www.tbb.org.tr




