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I. GENEL BİLGİ 

21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 

ile 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, 30.09.1983 tarihli ve 90 sayılı 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ek ve değişiklikleri ile 

birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

6361 sayılı Kanunun amacı; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, 

faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring 

ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

6361 sayılı Kanun ile söz konusu şirketler ‘finansal kuruluş’ olarak tanımlanarak mali sistemin 

önemli bir parçasını oluşturdukları vurgulanmış ve şirketlerin kuruluş ve faaliyetlerine yasal 

altyapı oluşturulmuş ve etkin gözetim ve denetim sistemi getirilmiştir. 

6361 sayılı Kanunla getirilen en önemli yeniliklerden bir diğeri tüzel kişiliği haiz ve kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Birliğinin” kurulması ve şirketlerin söz konusu Birliğe üye olma zorunluluğunun 

getirilmesidir. Birliğin kurulması ve faaliyete geçmesiyle sektörde tüm şirketler koordineli 

biçimde hareket edecek ve yasal düzenlemelere uygun olarak belli standartlar dâhilinde faaliyet 

göstereceklerdir. 

Türkiye'de 1986'dan bu yana Leasing'in yatırımlardan aldığı pay giderek artmaktadır. Ancak 

diğer ülkelerle karsilastirildiginda Leasing'in Türkiye ekonomisindeki payinin yeterli oldugu 

söylenemez. Toplam sabit sermaye yatırımları içinde Leasing'in payı gelişmiş sanayi 

ülkelerinde %30 civarındayken, bu oran Türkiye'de %10`un altında kalmaktadır. Türkiye'de 

Leasing'in henüz değerlendirilmemiş büyük bir gelişme potansiyeli bulunmaktadır. 

 

II. SEKTÖRE DAİR BİLGİLER 

Ülkemizde bugün itibariyle aşağıda unvanları yer alan şirketler faaliyet göstermektedirler 

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 

ABC FAKTORİNG A.Ş. 

ACAR FACTORİNG A.Ş. 

AK FAKTORİNG A.Ş. 

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. 

AKIN FAKTORİNG A.Ş. 

ALJ FİNANSMAN A.Ş. 

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş. 

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 
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ARENA FAKTORİNG A.Ş. 

ATAK FAKTORİNG A.Ş. 

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 

BAŞER FAKTORING A.Ş. 

BAYRAMOĞLU FAKTORING A.Ş. 

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

C FAKTORİNG A.Ş. 

CREDITWEST FAKTORING A.Ş. 

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. 

ÇÖZÜM FAKTORİNG A.Ş. 

DE LAGE LANDEN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

DENİZ FAKTORING A.Ş. 

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. 

DOĞA FAKTORİNG A.Ş 

DORUK FAKTORİNG A.Ş. 

DORUK FİNANSMAN A.Ş. 

EKO FAKTORİNG A.Ş. 

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. 

EVKUR FİNANSMAN A.Ş. 

FİBA FAKTORİNG A.Ş. 

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

GLOBAL FAKTORİNG HİZM. A.Ş. 

GSD FAKTORING A.Ş. 

HALİÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

HALK FAKTORİNG A.Ş. 

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

HEMENAL FİNANSMAN A.Ş. 

HUZUR FAKTORİNG A.Ş. 

ING FAKTORİNG A.Ş. 

ING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş 

İŞ FAKTORING A.Ş. 

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 

KENT FAKTORING A.Ş. 

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 

KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 

KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 

MERCEDES BENZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

MERCEDES BENZ FİNANSMAN TURK A.Ş. 

MERT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 

MNG FAKTORING A.Ş. 
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OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. 

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 

PAMUK FAKTORING A.Ş. 

PARA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

SARDES FAKTORİNG A.Ş. 

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

SÜMER FAKTORİNG A.Ş. 

ŞEKER FAKTORİNG AŞ. 

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

ŞEKER MORTGAGE FİNANSMAN A.Ş. 

ŞİRİNOĞLU FAKTORİNG A.Ş. 

TAM FAKTORİNG A.Ş. 

TEB FAKTORİNG A.Ş. 

TEB FİNANSMAN A.Ş. 

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş. 

TRADEWIND FAKTORİNG  A.Ş. 

TUNA FAKTORİNG A.Ş. 

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 

TURK FİNANSMAN A.Ş. 

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

VDF FAKTORİNG HİZM. A.Ş. 

VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

VFS FİNANSMAN A.Ş. 

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 

YAŞAR FAKTORING A.Ş. 

 

III. SEKTÖRE İLİŞKİN FAALİYETLER 

 

A. FİNANSAL KİRALAMA (Leasing) 

Finansal kiralama; fabrika ve ofis binaları, imalat makinaları, iş ve inşaat makinaları, kara, 

deniz ve hava taşıtları gibi yatırım mallarının edinilmesinde kullanılan orta ve uzun vadeli 

yatırım kredisidir. Belirleyici özelliği, kira süresince malın hukuki mülkiyetinin finansal 

kiralama şirketinde kalması, kiralama konusu malın her türlü riskinin ve faydasının kiracıya ait 

olmasıdır. 

Özetle bir finansal kiralama işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 
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- Kiracı firma tarafından yatırım malı seçilerek, satıcı firma ile fiyat ve teslim koşullarını 

içeren bir ön anlaşma yapılır. 

- Projeye finansman sağlanması aşamasına gelindiğinde yatırımcı firma bir finansal 

kiralama şirketine başvurur. Değerlendirme için gerekli bilgi ve belgeleri finansal 

kiralama şirketine verir. 

- Finansal kiralama şirketi gerekli mali analizleri yaparak yatırımcı firmaya bir teklifte 

bulunur. Gerekli görürse yatırımcı firmadan teminat talep edebilir. 

- Anlaşmaya varıldığı zaman finansal kiralama şirketi ile yatırımcı firma arasında 

finansal kiralama sözleşmesi imzalanır. Yatırımların teşvikli olması durumunda finansal 

kiralama sözleşmesi imzalandıktan sonra Ekonomi Bakanlığı'na başvurularak teşvik 

belgesi eki mal listelerinde bulunan mallardan hangilerinin finansal kiralama sözleşmesi 

kapsamında finansal kiralama şirketi tarafından satın alınacağı bir yazı ile belirtilir. 

Mala bağlı teşviklerden, malik sıfatına sahip olması nedeniyle finansal kiralama şirketi 

yararlanır ve kiracısına yansıtır. 

- Finansal kiralama şirketi mal bedelini satıcı firmaya öder. 

- Finansal kiralamanın konusu mallar kiracıya teslim edilir. 

- Kiracı, finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen kiraları finansal kiralama şirketine 

öder ve malları kullanır. 

- Sözleşme süresinin sonunda mallar sözleşmede belirlenen sembolik bir bedel üzerinden 

kiracıya devredilir. Uygulamada çok sık karşılaşılmamakla birlikte, sözleşme sonunda 

malın kiralayana iade edilmesi durumu gerçekleşebilir. 

1. Finansal Kiralama Şirketleri Kuruluş Şartları 

Ülkemizde finansal kiralama faaliyetlerinin hukuki çerçevesini 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanunu  ve BDDK’nın 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları 

Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. 

Türkiye’de, Kanun kapsamındaki bir şirketin kuruluşuna, Kanunda öngörülen şartların yerine 

getirilmesi kaydıyla Kurulun en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir. 

Türkiye’de kurulacak bir şirketin; 

 Anonim şirket şeklinde kurulması ve kurucu ortak sayısının beşten az olmaması, 

 Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,, 

 Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az yirmi milyon 

Türk Lirası olması, 

 Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi”, “Faktoring Şirketi” veya “Finansman 

Şirketi” ibarelerinden birinin bulunması, 
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 Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması, 

 Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen 

nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması, 

 Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 

 Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip 

olması, 

 Öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili 

projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir 

faaliyet programını ibraz etmesi 

şarttır. 

Kuruluş izni alan şirketlerin, BDDK’dan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Kurul tarafından 

verilen faaliyet izinleri Resmî Gazete’de yayımlanır. Şirketler faaliyet izni aldıkları tarihten 

itibaren bir ay içinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine üye olmak 

zorundadır. Şirketin yurt içinde veya yurt dışında şube açması Kurumun iznine tabidir. Şirketler 

şube dışında başka teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez. 

Şirketlerin esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Kuruma bilgi verilir. Kurum, 

esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak 15 iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği 

takdirde, bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi 

verilir. Şirket esas sözleşmeleri güncel olarak şirketin internet sayfasında yayınlanır. Esas 

sözleşmelerin güncelleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde 

yapılmak zorundadır. Adres değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren 15 iş günü içinde 

Kuruma bildirilir. 

Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı 

hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Şirket genel müdürünün en az 7 yıl, genel 

müdür yardımcısının ise en az 5 yıl olmak üzere işletmecilik veya finans alanında mesleki 

deneyime sahip olmaları ve ayrıca lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

Şirketlerin, Kanun kapsamındaki gözetim ve denetimi Kurum tarafından yapılır. Kurum; şirket, 

şirket ortakları, şirketin kontrol ettiği ortaklıklar ile bunların şubeleri ve ilgili diğer gerçek ve 

tüzel kişilerden Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye 

yetkilidir. Ayrıca bunların vergiyle ilgili kayıtları dâhil olmak üzere tüm defter, kayıt ve 

belgelerini inceleyebilir. Şirketler Kurum tarafından talep edilen bu bilgileri vermekle, defter, 

kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim 

amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla ve 

verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca muhafaza etmek zorunda oldukları her 

türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, 

mikrofilm ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 
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getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle 

yükümlüdür. 

2. Finansal Kiralama (Leasing) Çeşitleri 

Finansal kiralamanın değişik çeşitleri bulunmaktadır. Bu bağlamda kiralayanın veya kiracının 

amaçlarına bağlı olarak oldukça farklı finansal kiralama çeşitleri geliştirilmiştir. Temel 

farklılıkları Açısından bakıldığında, finansal kiralamayı iki ana gruba ayırmak mümkündür; 

Faaliyet Kiralaması ve Finansman Kiralaması. Bu iki tür açıklandıktan sonra finansal 

kiralamanın diğer çeşitlerine de kısaca değinilecektir. 

Faaliyet Kiralaması (Operational Leasing) 

İşletme kiralaması olarak da bilinmektedir. Kısa süreli bir kiralama türü olup, kiralamaya konu 

olan mal genellikle 6 ay gibi kısa bir süre için kiralanır. Bunun dışında faaliyet kiralamasına, 

hizmet veya servis kiralaması da denilmektedir. Operasyonel finansal kiralamanın kapsamı 

içerisinde dünyada bilgisayar kiralamasından ofis mobilyası kiralamasına kadar birçok örnek 

vardır. Yurt dışında ayrıca iş makinelerinin kiralanmasından, kamyon, otobüs kiralamasına 

kadar birçok uygulama alanı bulunmaktadır. 

21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 

ile mevzuatımızdaki yerini alan Faaliyet Kiralamasının temel amacı, kiracının varlıktan istediği 

işlevi kısa bir süre için gerçekleştirmektir. Sözleşme belirli bir süreyi kapsayacak şekilde 

yapıldığı halde, önceden belirlenen ihbar süreleri içinde ihbarda bulunulması halinde, kiralama 

dönemi sona ermeden kiracıya, kira sözleşmesini iptal etme olanağı tanınmaktadır. Başka bir 

ifade ile faaliyet kiralaması, kiracıya sözleşmeyi iptal hakkı tanıyan, dolayısıyla teknolojik 

açıdan demode olmuş makine ve teçhizatı geri verebilme imkanı sağlayan esnek bir kiralama 

türüdür. Genel olarak bakacak olursak Faaliyet Kiralamasının belirgin özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir; 

 Faaliyet kiralamasında kiralama işlemi kısa bir süre için yapılmaktadır: Faaliyet 

kiralamasına konu olan mallar, genellikle teknolojik gelişmeye duyarlı, bakım ve 

onarıma ihtiyaç gösteren mallar ile otomobil gibi nispeten maliyetli tüketim mallarıdır. 

Bu gibi kiralamalarda kira süresi, kiralanan varlığın ekonomik ömrünün ancak çok kısa 

bölümünü kapsamaktadır. Faaliyet kiralamalarında, kiralayanın kiralama süresi içinde 

elde edeceği kira toplamının, kiralamaya konu olan malın gerçek değerine yakın 

olmaması gerekir. 

 İptal etme opsiyonu vardır: Bu opsiyon kiracıya son kullanım tarihinden önce kiralama 

kontratını iptal etme hakkı verir. Eğer anlaşma iptal edilirse kiracı ekipmanı kiralayana 

geri vermekle yükümlüdür. Kiracının kontrat iptaline gitmesi durumunda ceza ödemesi 

söz konusu olabilmekle birlikte iptal hakkı faaliyet kiralamalarında kiracıya tanınan ve 
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yaygın olarak karşılaşılan bir haktır. Bu açıdan, faaliyet kiralamaları, finansal 

kiralamalara kıyasla daha esnek olan bir kiralama türüdür. 

 Kiralanan varlığın bakımı çoğunlukla kiraya verenin sorumluluğundadır: Faaliyet 

kiralamasında, kiralanan varlığın kira süresi içindeki her türlü bakım, onarım, sigorta 

giderleri ile hasar ve ziyandan kiralayan sorumludur. Eskime ve aşınma nedeniyle iade 

tarihinde ortaya çıkabilecek muhtemel fiyat değişikliklerinin riski kiraya verenin 

üstünde kalmaktadır. 

 Kiracının sorumluluğu sadece sözleşme süresince taahhüt ettiği kirayı ödemekle 

sınırlıdır. 

 Sözleşme, mülkiyet hakkının kiracıya devrini içermemektedir.  

Ülkemiz mevzuatı açısından değerlendirildiğinde, 3226 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 

21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 

Kanununun 2/3 ve 3/1-b maddesi ile finansal kiralama şirketlerinin faaliyet kiralaması 

yapabilmesini mümkün kılınmakla birlikte, bu faaliyetler hakkında finansal kiralama 

sözleşmelerine ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı ayrıca belirtilmiştir. 

Finansman Kiralaması (Financial Leasing) 

Finansman kiralaması, kiralama konusu malın mülkiyet hakkının yasal olarak kiralama 

(leasing) şirketinde kalmasına rağmen, ekonomik açıdan kiralanan mallar üzerindeki kontrolü 

kiracıya devreden ve kiracıyı malların fiili sahibi haline getiren uzun süreli bir kiralama türüdür. 

Bu yöntemde kiracı, kiralanan malların ekonomik ömrünün tamamını kullanma yetkisine sahip 

olmakta ve mülkiyet dışındaki bütün riskleri ve faydaları üstlenmektedir. Finansman kiralaması 

anlaşmaları, belirlenen dönem sona ermeden feshedilemez. Bu yöntemde kiracının ödediği kira 

miktarlarının toplamı sözleşmenin bitiminde mal bedelinin tamamen itfa edilmesini 

sağlamaktadır. 

Finansman kiralaması özet olarak faaliyet kiralamasının tam zıttıdır. Aşağıda finansman 

kiralamasının özellikleri ana hatlarıyla verilmiştir.  

 Finansman Kiralaması kiraya veren tarafından, bakım veya servisi içermez. 

 Kiracı genellikle süre sonunda kirayı yenileme hakkına sahiptir. 

 Genel olarak finansal kiralar iptal edilemez.  

 Kiracı kiralanan şey ile ilgili bütün ödemeleri yapmak zorundadır. 

Satışa Yardımcı Kiralama (Vendor Leasing)  

Leasing firması satıcı firmalarla yapmış olduğu uzun vadeli işbirliği anlaşmaları ile bu 

firmaların yapmış olduğu işlemleri leasing yolu ile finanse eder. Burada önemli olan işbirliğinin 

uzun vadeli olmasıdır. Satıcı firmalar bu yöntem ile müşterilerine alternatif bir finansman 
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yöntemi sunarak satışlarını gerçekleştirebilirler. Belirli işlemlerde satılan ekonomik değerin 

riskinin paylaşımı için geri alım anlaşmaları da düzenlenir. 

Sat-Geri Kiralama (Sale and Lease Back) 

6361 sayılı Kanun ile Finansal kiralama şirketleri tarafından üçüncü bir kişiden alınan malların 

yanında, bizzat kiracıdan satın alınan malların da finansal kiralamaya konu edilebileceğine 

ilişkin düzenleme yapılmıştır. Böylelikle satıp geri kiralama yöntemi (Sell & Lease Back) ile 

finansal kiralama yapılması mümkün hale gelmiştir. Kanun öncesinde sadece üçüncü kişilerden 

temin edilen malların finansal kiralamaya konu edilmesi mümkündü. (Madde: 18) Sat-Geri 

kiralama, nakit sıkıntısı içinde olan bir işletmenin, finansal yönden bir takım kolaylıklar 

sağlamak amacıyla, arazi, bina, makine ve teçhizat gibi sabit varlıklarını bir finans kurumuna 

satması ve aynı varlıkların kullanımına bir kira sözleşmesi çerçevesinde devam etmesidir. Satış 

fiyatı genellikle piyasa değeri üzerinden gerçekleşmekte ve malın bedeli, kiracının eline nakit 

olarak hemen geçmektedir. Varlığın satıcısı ve kiracısı durumundaki işletme, daha önce sahibi 

olduğu varlığın kullanımına devam ettiği gibi, bu şekilde sağladığı önemli miktardaki fonu, 

diğer faaliyetlerinin finansmanında kullanarak, finansal sıkıntısını büyük ölçüde gidermekte 

veya likidite gücünü arttırmaktadır. Ancak kiraya konu olan malın, mülkiyetinden yoksun olma 

ve kira süresi boyunca düzenli kira ödemelerinde bulunma zorunluluğu, işletmenin sat-geri 

kiralamaya karar vermeden önce ayrıntılı bir hesap yapmasını gerektirmektedir. 

Firmalar sat-geri kiralama yöntemini belirtildiği gibi genel olarak nakit sıkıntılarını aşmak için 

kullanırlar. Bu tür finansal kiralama işlemlerinde kiralama konusu ekonomik değer, ekonomik 

değerin sahibi işletme tarafından finansal kiralama şirketine satılmakta ve yapılan bir finansal 

kiralama sözleşmesi ile geri kiralanmaktadır. Bu işlem sonucunda işletmenin bilançosunda 

duran varlıklarında azalma buna karşın dönen varlıklarında artış söz konusu olmaktadır. 

Brüt-Net Kiralama  

Kiralama giderlerini kimin karşılayacağı konusunda yapılan bir ayırımdır. Brüt kiralamada 

leasing firması kiralanan ekonomik değerin tüm tamir, bakım, sigorta, vergi, resim, harç gibi 

masraflarını kendisi karşılar. Net kiralamada ise bu masraflarda kiracı sorumludur. 

Özel Kiralama (Special Lease)  

Sipariş üzerine özel olarak üretilen ve finansal kiralama şirketi açısından bir değeri olmayan 

sadece özel amaçla kullanılan ve sözleşme süresinin sonunda mülkiyeti kiracıya geçen 

ekonomik değerlerin kiralanması amacıyla yapılan leasing işlemidir. 
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Kaldıraçlı Finansal Kiralama (Leverage Leasing) 

Kaldıraçlı kiralama, dolaylı veya kredili kiralama olarak da ifade edilmektedir. Kaldıraçlı 

finansal kiralamada kiraya veren, satın alınan varlığın değerinin önemli bir bölümünü 

ödünç/borç almaktadır. Borç veren kişi veya kurum, varlık üzerinde ipotek hakkına sahip olur 

ve kiralayan, kira ödemelerini borç verene yapar. Kiraya veren, varlık satın alındığı zaman eğer 

varsa yatırım indiriminden amortismanın vergi kalkanından vergiden düşülen faiz 

ödemelerinden faydalanır. 

Özellikle büyük finansal harcamalar gerektiren yatırımlarda, kiralanacak malın finansal 

kiralama kuruluşu tarafından satın alınması için gereken fonun büyük kısmı, diğer kredi 

kurumlarından sağlanmaktadır. Kaldıraçlı finansal kiralamanın uluslararası düzeyde büyük 

önemi vardır. Bu tür işlemlerde, finansal kiralama kuruluşunun bizzat sağladığı finansal destek, 

genellikle yatırım tutarının %20-40'ı arasında değişmektedir. Kaldıraçlı finansal kiralamanın 

özelliği az miktarda parayı riske atarak, yüksek maliyetli bir malın mülkiyet haklarının elde 

edilmesidir. 

Tam Ödemeli – Tam Ödemesiz Kiralama (Full Payout - Non Payout Lease) 

Tam ödemeli finansal kiralama, kiralayanın, kiracı ile düzenlediği sözleşmeye göre tahsil edilen 

kira bedelleri toplamının, kiralanan varlığı edinme bedeli ile yönetim ve diğer giderlerini 

karşıladığı ve kiralayana uygun bir tutarda kar sağladığı bir kiralama türüdür. Taraflar arasında 

düzenlenen kira sözleşmesine göre ve sözleşmenin iptal edilmeyen, süresi içinde tahsil edilen 

kira bedelleri toplamının, kiralanan varlığın kiralayana olan maliyetini karşılamadığı kiralama 

türüne ise tam ödemesiz kiralama denmektedir. 

Yurt içi (Domestic) - Sınır ötesi Kiralama (Crossborder Leasing)  

Yurt içi kiralamada, kiracı ile kiralayan aynı ülkede bir varlığın kiralanması amacıyla sözleşme 

yapmaktadırlar ve kiralama işlemi söz konusu ülkenin mevzuatı ile sınırlı kalmaktadır. 

Yurt dışı (Sınır ötesi) kiralamada, kiracı ile kiralayan/finansman şirketi farklı ülkelerde 

bulunmaktadır. Dolayısıyla kiracıya veya kiralayanın kendi ülkeleri dışında bir ülkenin 

mevzuatı da uygulanabilmektedir. Bir ülkede yerleşik olmayan, ancak faaliyet gösterdiği 

ülkede finansal kiralama yapma yetkisi bulunan şirketlerin (kiralayan), diğer bir ülkede yerleşik 

şirketlerle (kiracı) finansal kiralama sözleşmesi yapabildiği kiralama türüdür. Yurt dışı finansal 

kiralama işlemleri iki başlık altında incelenebilir; 

Yurt Dışından Yurt İçine Finansal Kiralama 

Kiracı durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında yerleşik finansal kiralama 

şirketleri ile sözleşme yapabilmeleridir. Yurt dışından yapılacak finansal kiralama sözleşmeleri 
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Birlik tarafından tescil edilir. Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalara ilişkin usul ve 

esaslar Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle Birlik tarafından belirlenir. 

Yurt İçinden Yurt Dışına Finansal Kiralama 

Finansal kiralama şirketleri, finansal kiralama faaliyetlerinde bulunabilen katılım, kalkınma ve 

yatırım bankaları tarafından finansal kiralama mevzuatı ve gümrük mevzuatı kapsamında yurt 

dışına finansal kiralama hizmeti verilebilmektedir. 

Alt Kiralama (Sub Lease)  

Bu tür finansal kiralama işleminde kiralayan, kiralanan ekonomik değerin kullanım hakkını 

kiracıya devreder ve kiracı da aynı ekonomik değeri üçüncü bir kişiye aynı şartlarda 

devredebilir.  

İkinci El Kiralama (Second Hand Lease) 

Finansal kiralamaya konu mal daha önce kullanılmış ise işlem ikinci el kiralama olarak 

adlandırılmaktadır. Hangi malların kullanılmış olsalar dahi finansal kiralamaya konu 

olabilecekleri ülkemizde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

belirlenmektedir. 

3. Finansal Kiralama Sözleşmesi 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 18 inci 

maddesine gore finansal kiralama sözleşmesi; “kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine 

üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha 

önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere 

kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir.” 

Finansal kiralama sözleşmesi, kiralayanın temin ettiği bir malın zilyetliğini, kira bedeli 

karşılığında kiracıya devretmesine ilişkin bir sözleşmedir. 6361 sayılı Kanun uyarınca, bu 

sözleşmeye katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri 

kiralayan sıfatı ile taraf olabilir. Böylelikle 3226 sayılı Mülga Kanun’da yalnızca finansal 

kiralama şirketinin kiralayan olabileceğine ilişkin tanım terkedilmiştir. Kiralayan, malı üçüncü 

bir kişiden veya kiracıdan dahi satın alabilir. 

Mülga Kanun’un aksine, finansal kiralama sözleşmesinin belli bir süre feshedilmemek şartı ile 

imzalanması koşulu aranmamaktadır. 

Sözleşmenin kurulması için artık noterde düzenlenmesi aranmaz. Finansal kiralama sözleşmesi 

yazılı olarak kurulabilir. Finansal kiralama sözleşmesi uyarınca kiralanan taşınmaz mallar tapu 

kütüğüne, sicili bulunan taşınır mallar sicillerine şerh ve tescil edilerek Finansal Kiralama, 
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Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’ne bildirilir, diğer mallar da Birlik tarafından 

tutulacak özel sicile tescil edilir. Birlik tarafından tutulacak sicil herkese açıktır; sözleşmenin 

tarafı olmayan kişiler sicilde mevcut bir kaydı bilmediğini ileri süremez. 

 

 

Finansal Kiralama şirketlerinin 2019 sonu itibariyle bazı istatistiki verilerine aşağıdaki 

tablolarda yer verilmiştir. 
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B. FİNANSMAN ŞİRKETLERİ 

Finansman Şirketleri her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman 

sağlayan kredi kuruluşlarıdır. 

Daha geniş ifadeyle, Finansman şirketleri ya da Tüketici Finansman Şirketleri, bireysel ve 

kurumsal tüketicilere otomobilden iş ekipmanlarına, tıbbi malzemelerden ev araç gereçlerine 

kadar çok geniş bir yelpazede kredi kullandıran kurumlardır. Bu kurumların içerisinde faaliyet 

gösterdikleri Tüketici Finansman Sistemi, ürün ve/veya hizmetlerin bayilik kanalıyla 

kredilendirildiği, alınan ürün/hizmetin fatura ile beyan edildiği bir finansman sistemidir. 

Mal veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim 

veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmekte, kredi 

geri ödemeleri, adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılmaktadır. 

Tabi oldukları mevzuatları gereği kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla 

önceden yazılı şekilde genel bir sözleşme yapmaktadırlar. 

Müşteri, finansman şirketinin anlaşmalı olduğu satıcı aracılığıyla kredi başvurusunu 

gerçekleştirir. 

Kredi başvurusunun finansman şirketi tarafından onaylanması halinde, finansman tutarı, mal 

veya hizmetin teslim ve temini ile birlikte müşterilerin nam ve hesabına, doğrudan satıcıya 

ödenir. 

Kredi geri ödemeleri ise müşteriler tarafından bankalar aracılığı ile finansman şirketlerine 

yapılır. 

Finansman Şirketleri başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: 

 - Taşıt Kredisi 

 - Konut Kredisi, İpotek Teminatlı Bireysel Finansman Kredisi 
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 - Dayanıklı Tüketim Malları ve Hizmet Sektörü Kredileri 

 - Stok Finansmanı Kredisi 

Bazı finansman şirketleri sadece tüketici kredileri ve ticari kredilerde uzmanlaşmış, bazıları ise 

çok daha geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bu hizmetler geleneksel araç kredilerinden 

kredi kartlarına, yatırım finansmanından finansal kiralamaya kadar uzanmaktadır. Bu tür 

şirketlerin mevduat toplama yetkisi olmadığından ihtiyaçları olan kaynakları bankalardan veya 

yatırımcılardan temin etmekte ve bu paraları gerçek veya tüzel kişilere iletmektedirler. Batıda 

uzun bir geçmişe sahip olan tüketici finansman şirketleri, binlerce küçük kredi ofisi ile 

tüketicilere direk ulaşarak kredi kullandırmaktadırlar. Söz konusu şirketler ekonomik 

büyümenin önemli göstergesi olan kredi piyasasında bankalarla rekabet etmektedir. Ancak 

ülkemizde finansman şirketlerinin mevduat toplama yetkisi bulunmadığı için fonlama 

imkânları banka kaynakları ve menkul kıymet ihracı ile sınırlı kalmaktadır.  

Tüketici finansmanı şirketlerinin, tüketiciye kredi sağlayan diğer finans kurumlarından en 

büyük farkı; bayilik kanalıyla kredi vermesi ve tüm kredi işlemlerini satış noktasında 

tamamlamasıdır. Türkiye'de tüketici finansman şirketleri pek çok ürün grubunda tüketicilere 

satış noktasında finansman sağlamaktadırlar. Özellikle taşıt sektöründe sunulan kredinin payı 

çok fazladır. Tüketici finansman şirketlerinden kredi almak isteyen kişi, edinmek istediği mal 

veya hizmeti bir kurumdan almakta ve kredi veren kuruma fatura beyanı yapmaktadır. Tüketici 

finansman şirketlerinin tek ve esas faaliyet konusu tüketici finansmanı olduğu için teknolojik 

altyapıları, sistemleri buna göre kurulmuştur. Tüm ar-ge çalışmaları ve personel eğitimleri de 

tüketici finansmanı üzerine olmaktadır. 

1. Finansman Şirketlerinin Türleri 

Otoritelere göre bu sektördeki firmalar tüketici finansman şirketleri, satış finansman şirketleri 

ve ticari finansman şirketleri olmak üzere üç gruba ayrılır. 

Dünya uygulamalarında gruplandırılmakla birlikte, söz konusu türlerin varlığı ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Bazı ülkelerde bunların biri faaliyet göstermekte iken özellikle mali sistemi çok 

gelişmiş ülkelerde bu türlerin hepsine rastlamak mümkündür. 

Tüketici Finansman Şirketleri 

Orta ve uzun vadeli finansman sağlayan mali kurumlardır. Tüketici finansman şirketleri 

fonların büyük kısmını diğer mali aracılardan sağlayarak bu fonları, otomobil ve diğer dayanıklı 

tüketim malları satın alımı için tüketici kredisi şeklinde vermektedir. Bu şirketler genellikle 

borçlunun teminat göstermesine gerek kalmadan kredi vermektedirler. Dolayısıyla bu 

kurumlardan kredi almak daha kolaydır.  



17 

 

Tüketici finansman şirketlerinin temel amacı mal ve hizmetin satın alınması sırasında kredi 

kullandırmak suretiyle tüketiciyi, fiyat ve faiz dalgalarından korumak ve tüketicilerin nakit 

akışlarına uygun ödeme planları oluşturmaktır. 

Satış Finansman Şirketleri 

Otomobil ve diğer dayanıklı tüketim ürünleri satan bayilerden taksitli satışların senetlerini satın 

almak suretiyle tüketicilere dolaylı krediler verirler. Bu şirketlerin çoğu bir bayi ya da üretici 

tarafından kontrol edilen firmalardır. Bunların ana fonksiyonu sponsor firmanın ürün ve 

hizmetlerini kredilendirerek satışlarını arttırmaktır. 

Ticari Finansman Şirketleri 

Ticari finansman şirketleri çoğunlukla firmalara finansman sağlamaktadırlar. Bu şirketlerin 

büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli üretici ve toptancılara alacak senetleri finansmanı ya da 

faktoring hizmeti sunar. Alacak senedi finansmanı yoluyla ticari finansman şirketi, alacak 

senetlerini elinde bulunduran firmaya doğrudan bir nakit kredi açmış olur. 
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2. Finansman Şirketlerinin Kuruluş Şartları  

Finansman şirketleri, devamlı faaliyet alanı olarak her türlü tüketim malı ve hizmet alımını 

kredilendirmek üzere tüketiciye finansman sağlayan şirketlerdir. Söz konusu şirketlere ilişkin 

ülkemizdeki hukuki çerçeve, 30.09.1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnameyi yürürlükten kaldıran 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile çizilmiştir. Ayrıca 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunun 93’üncü maddesine dayanılarak BDDK tarafından çıkarılan ve BDDK’nın 

24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal 

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Yönetmelik” ile finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarına ilişkin ayrıntılı 

düzenleme yapılmıştır. 

Türkiye’de, Kanun kapsamındaki bir şirketin kuruluşuna, Kanunda öngörülen şartların yerine 

getirilmesi kaydıyla Kurulun en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir. 

Türkiye’de kurulacak bir şirketin; 

 Anonim şirket şeklinde kurulması ve kurucu ortak sayısının beşten az olmaması, 

 Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,, 

 Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az yirmi milyon 

Türk Lirası olması, 

 Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi”, “Faktoring Şirketi” veya “Finansman 

Şirketi” ibarelerinden birinin bulunması, 

 Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması, 

 Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen 

nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması, 

 Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 

 Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip 

olması, 

 Öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili 

projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir 

faaliyet programını ibraz etmesi 

şarttır. 

Kuruluş izni alan şirketlerin, BDDK’dan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Kurul tarafından 

verilen faaliyet izinleri Resmî Gazete’de yayımlanır. Şirketler faaliyet izni aldıkları tarihten 

itibaren bir ay içinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine üye olmak 

zorundadır. Şirketin yurt içinde veya yurt dışında şube açması Kurumun iznine tabidir. Şirketler 

şube dışında başka teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez. 
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Şirketlerin esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Kuruma bilgi verilir. Kurum, 

esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak 15 iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği 

takdirde, bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi 

verilir. Şirket esas sözleşmeleri güncel olarak şirketin internet sayfasında yayınlanır. Esas 

sözleşmelerin güncelleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde 

yapılmak zorundadır. Adres değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren 15 iş günü içinde 

Kuruma bildirilir. 

Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı 

hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Şirket genel müdürünün en az 7 yıl, genel 

müdür yardımcısının ise en az 5 yıl olmak üzere işletmecilik veya finans alanında mesleki 

deneyime sahip olmaları ve ayrıca lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

Şirketlerin, Kanun kapsamındaki gözetim ve denetimi Kurum tarafından yapılır. Kurum; şirket, 

şirket ortakları, şirketin kontrol ettiği ortaklıklar ile bunların şubeleri ve ilgili diğer gerçek ve 

tüzel kişilerden Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye 

yetkilidir. Ayrıca bunların vergiyle ilgili kayıtları dâhil olmak üzere tüm defter, kayıt ve 

belgelerini inceleyebilir. Şirketler Kurum tarafından talep edilen bu bilgileri vermekle, defter, 

kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim 

amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla ve 

verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca muhafaza etmek zorunda oldukları her 

türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, 

mikrofilm ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 

getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle 

yükümlüdür. 

 

C. FAKTORİNG ŞİRKETLERİ 

1. Faktoring Şirketlerinin Kuruluş Şartları 

 

Faktoring şirketlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin ilk düzenleme 

1994 tarihinde yapılmıştır. 30.09.1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 545 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname, 27.06.1994 tarihli ve 21973 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu 545 Sayılı KHK’nın 12. maddesi ile 90 Sayılı 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinden 

sonra gelmek üzere “II - Finansman Şirketleri ve Faktoring Şirketlerinin Faaliyetleri Kuruluş 

ve Faaliyet Şartları” şeklinde alt bölüm başlığı eklenmiş ve 12’nci maddesi başlığı ile birlikte 

değiştirilerek Faktoring Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet şartları düzenlenmiştir. 
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Daha sonra, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 545 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13’üncü maddesi hükmünün verdiği yetkiye 

dayanarak Hazine Müsteşarlığı tarafından  hazırlanan “Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve 

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”, 21.12.1994 tarih ve 22148 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik daha sonra sırasıyla 1997, 1998, 1999 ve 

2001 yılında değiştirilerek 10.10.2006 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. 

01.11.2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun 93’üncü maddesi ile (diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer 

alan hükümler saklı kalmak kaydıyla) finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 

kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve 

tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve 

denetlemek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görev alanı içerisinde 

tanımlanmıştır.  Anılan Kanunun 170’inci maddesi uyarınca faktoring şirketlerinin söz konusu 

işlemlerinin yürütülmesi 01.01.2006 tarihinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) sorumluluğu altına girmiştir. 

5411 sayılı Bankacılık Kanunundan aldığı yetkiye dayanarak Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu, 10.10.2006 Tarihli ve 26315 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet 

Esasları Hakkında Yönetmeliği çıkarmıştır. 10.10.2006 tarihinden itibaren yürürlükte olan 

Yönetmelikteki bazı maddeler 23.03.2008 ve 26.06.2009 tarihlerinde değişikliğe uğramıştır.  

Son olarak 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6361 sayılı 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve BDDK’nın 24.04.2013 tarih 

ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile faktoring şirketlerinin 

faalyetlerinin hukuki çerçevesi oluşturulmuştur. 

Türkiye’de, Kanun kapsamındaki bir şirketin kuruluşuna, Kanunda öngörülen şartların yerine 

getirilmesi kaydıyla Kurulun en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir. 

Türkiye’de kurulacak bir şirketin; 

 Anonim şirket şeklinde kurulması ve kurucu ortak sayısının beşten az olmaması, 

 Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,, 

 Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az yirmi milyon 

Türk Lirası olması, 

 Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi”, “Faktoring Şirketi” veya “Finansman 

Şirketi” ibarelerinden birinin bulunması, 
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 Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması, 

 Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen 

nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması, 

 Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 

 Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip 

olması, 

 Öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili 

projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir 

faaliyet programını ibraz etmesi 

şarttır. 

Kuruluş izni alan şirketlerin, BDDK’dan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Kurul tarafından 

verilen faaliyet izinleri Resmî Gazete’de yayımlanır. Şirketler faaliyet izni aldıkları tarihten 

itibaren bir ay içinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine üye olmak 

zorundadır. Şirketin yurt içinde veya yurt dışında şube açması Kurumun iznine tabidir. Şirketler 

şube dışında başka teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.  

Şirketlerin esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Kuruma bilgi verilir. Kurum, 

esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak 15 iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği 

takdirde, bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi 

verilir. Şirket esas sözleşmeleri güncel olarak şirketin internet sayfasında yayınlanır. Esas 

sözleşmelerin güncelleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde 

yapılmak zorundadır. Adres değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren 15 iş günü içinde 

Kuruma bildirilir. 

Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı 

hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Şirket genel müdürünün en az 7 yıl, genel 

müdür yardımcısının ise en az 5 yıl olmak üzere işletmecilik veya finans alanında mesleki 

deneyime sahip olmaları ve ayrıca lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

Şirketlerin, Kanun kapsamındaki gözetim ve denetimi Kurum tarafından yapılır. Kurum; şirket, 

şirket ortakları, şirketin kontrol ettiği ortaklıklar ile bunların şubeleri ve ilgili diğer gerçek ve 

tüzel kişilerden Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye 

yetkilidir. Ayrıca bunların vergiyle ilgili kayıtları dâhil olmak üzere tüm defter, kayıt ve 

belgelerini inceleyebilir. Şirketler Kurum tarafından talep edilen bu bilgileri vermekle, defter, 

kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim 

amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla ve 
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verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca muhafaza etmek zorunda oldukları her 

türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, 

mikrofilm ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 

getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle 

yükümlüdür. 

2. Faktoring Faaliyetleri 

Faktoring kısaca, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir 

faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından 

yönetilmesidir.  

Bu faktoring işlemi; faktoring şirketi, ticari borçlular (alıcılar) ve mal satan veya hizmet arz 

eden bir ticari işletme (satıcı) arasında gerçekleştirilir. 

Faktoring; Finansman, Garanti ve Tahsilat hizmetleri olarak temelde üç ayrı hizmeti bir 

arada sunmaktadır. 

Faktoring Hizmeti 

Faktoring, sunduğu hizmetler ile ticari alacakların finansal nedenlerden dolayı ödenememe 

riskini üstlenir, tahsilat işlemlerini takip eder, alacakları vadesinden önce nakde dönüştürür. 

Böylece işletmeler başka bir kaynağa gerek duymadan Faktoring'den elde ettikleri kaynak ile 

düzenli nakit akışı sağlarlar. 

Faktoring şirketleri "Garanti", "Tahsilat" ve "Finansman" olmak üzere üç temel hizmet sunar. 

Faktoring'in kapsadığı bu hizmetler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre birlikte ya da ayrı olarak 

sunulabilir. 

Alacak Garantisi: Faktoring şirketi, alıcı firmaların finansal nedenlerden dolayı ödeyememe 

riskini üstlenir. Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan, onayladığı limit dahilindeki 

alacaklarının %100'ünü garanti altına alır, işletmelerin ticari risklerini azaltır. 

Tahsilat: Satıcı firmaların devrettiklerini alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür. 

Tahsilatı faktoring şirketi takip eder. Tahsilat takibini faktoring şirketine devreden işletmeler 

sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalar. 

Finansman: Vadeli alacaklarını faktoring şirketine devreden satıcı firmalar, vadelerinden önce 

bu alacaklarının belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Böylece alacakların nakde 

dönüşümü hızlanır ve işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit herhangi bir dış kaynağa 

gerek olmadan ticari alacaklardan elde edilmiş olur. Faktoring, "satışlara paralel" işletme 

sermayesi sağlar ve firmaların satın alım gücünü arttırır. 
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Yurtiçi Faktoring 

Müşteri (satıcı), borçlu ve faktorun aynı ülkede olması halinde gerçekleştirilen faktoring 

işlemleridir. 

Faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen satıcı firma faktoring şirketine başvurarak gerekli 

bilgi ve belgeleri verir. 

Faktoring şirketi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklifini sunar. Bu 

teklifinde yapacağı hizmetleri, alacağı komisyon ve ücretleri bildirir. 

Faktoring şirketi ile satıcı firma arasında sözleşme imzalanır. 

Müşteri, mal veya hizmet satışından doğmuş/doğacak alacaklarını faktora yazılı bildirir. Fatura 

ve/veya alacağı tevsik eden evrakın bir kopyasını da faktoring şirketine gönderir. 

Müşteri, alacak bildirim yazısı ve alacağı tevsik eden evrakla birlikte, ödeme vasıtalarını (çek, 

senet vb.) Faktor'a usulüne uygun olarak devir ve teslime yükümlüdür. Faktor, ihtiyaç halinde 

müşteriden ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 

Müşterinin talebine göre faktoring sözleşmesi çerçevesinde faktor tarafından ön ödeme 

yapılabilir. 

Faktoring şirketi dilerse, kendisine temlik edilen alacakların tahsilatını beklemeksizin 

kullandırdığı ön ödeme ve ferilerini (faiz, ücret, komisyon) geri çağırabilir ya da müşteri vadeyi 

beklemeden de alacak tutarını ödeyebilir. 

Temlik konusu alacakların tahsilatı şu şekillerde gerçekleşebilir: 

Alacak, vadesinde borçlu tarafından Faktoring kuruluşuna nakit veya diğer şekillerde (çek, 

senet poliçe vb) ödenir. 

Müşteri tarafından faktora devir ve teslim edilen ödeme vasıtaları (çek, senet, poliçe vs.) 

tahsilatı ile ödenir. 

İstisnai durumlarda müşteri tarafından da faktora ödeme yapılabilir. 

Faktoring ücreti, komisyonu, masrafları faktor tarafından yapılan anlaşmaya göre müşteri 

ve/veya borçludan tahsil edilebilir. 

Faktor, alacakların tahsilatını müteakip, müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları 

düşüldükten sonra, faktoring işlemlerinden artabilecek bakiyeyi müşteriye öder. 

Uluslararası Faktoring 
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Müşteri (satıcı) ve borçlunun ayrı ülkelerde olması halinde gerçekleştirilen faktoring 

işlemleridir. 

Faktor, uluslararası faktoring işlemlerinde, garanti ve tahsilat servislerini çoğu zaman yaygın 

muhabir ağı kanalını kullanarak vermekte, (iki faktorlu sistem) gerekli durumlarda bu servisleri 

kendi de üstlenebilmektedir. 

İki Faktorlu Sistem 

İhracat Alanında 

Satıcı, yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri alıcının kredibilitesini tespit 

etmek için faktore verir. 

Faktor, yurtdışındaki muhabir faktora bu bilgileri yollayarak alıcılar için limit talep eder. 

Talep edilen limitin alınması halinde, faktor her alıcı için belirlenen garanti limitlerini 

müşterisine Limit Onay Bildirim Formu ile bildirir ve muhabirden aldığı garanti çerçevesinde 

alıcıların ödememe riskini üstlenir. 

Satıcı, alıcısına yollayacağı mallarla ilgili kesmiş olduğu faturaları Alacak Bildirim Formu 

(NTR) ekinde ve fiili ihracın gerçekleştiğini tevsik eden (GB, konşimento, sipariş formu vb.) 

yükleme belgelerini Faktor'a teslim eder. 

Bu alacaklar karşılığında faktor, isteğe bağlı olarak Satıcıya fatura meblağının belirli bir 

yüzdesini alacağın döviz cinsinden ön ödeme olarak kullandırabilir. 

Vade tarihinde alıcı temlik konusu fatura bedelini muhabire öder ve muhabir de kendisine 

ödenen bu tutarı faktora gönderir. 

Faktor, alacakların tahsilatını müteakip, müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları 

düşüldükten sonra kalabilecek alacak bakiyeyi müşteriye öder. 

Faktoring garantisinin söz konusu olduğu durumlarda alıcının mali güçlüğe düşmesi nedeni ile 

tahsil edilemeyen alacaklar ise uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde muhabir tarafından 

faktora ödenmesini müteakip faktor tarafından faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 

Satıcıya ödenir. 

 

İthalat Alanında 
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İthalat faktoring'i uygulamasında, ithalatçı ile ilgili faktoring başvurusu yurtdışındaki 

muhabirden faktora gelir. İthalatçılar adına yurtdışı muhabirlere garanti limiti verilebildiği gibi 

işlemler sadece tahsilat amaçlı da olabilir. 

Garanti verilen işlemlerde; faktor ithalatçı firmanın kredi risk analizini yaparak, ithalatçı adına 

yaptığı limit tahsisini muhabire bildirir. 

Tahsilat hizmeti verilecek işlemlerde, faktor ithalatçıya temlik ihbarı yaparak, alacakların 

vadelerinde tahsilat takibini yapar. 

Faktor tahsil ettiği alacak bedellerini muhabir faktor hesaplarına öder. 

Faktor, bu hizmetlerle ilgili oluşan tüm masraf ve komisyonları iki şekilde tahsil edebilir; 

Muhabir, faktor aracılığı ile satıcıdan tahsil edilir ve faktora ödenir. 

Faktor tahsil ettiği alacak bedellerinden, ithalat faktoring'i ile ilgili oluşan tüm masraf ve 

komisyonlarını düştükten sonra, muhabir Faktor'a bakiye ödemeyi gerçekleştirir. 

Tek Faktorlu Sistem; Yurtdışı işlemlerinde görülmektedir. Bu tür işlemlerde muhabir 

kullanılmadan yapılan yurtdışı faktoring işlemleridir. Faktor garanti ve/veya tahsilat ve/veya 

finansman hizmetlerini kendi üstlenmektedir. 

Finansal piyasalarda faktoring işleminin tercih edilme nedenleri, satıcının rekabet gücünü 

arttırması ve yeni pazarlara girme olanağı yaratması, alacakların uzman kuruluşlarca 

yönetilmesi, düzenli nakit akışı sağlaması, alternatif bir kaynak yaratması, aşırı kaynak 

kullanımını engellemesi, ekonominin kayıt altına alınmasını teşvik etmesi, kredi değerliliğini 

artırması ve zaman, gider tasarrufu sağlamasıdır.  

Faktoring, süreklilik arz eden bir işlemdir dolayısıyla tek bir satım sözleşmesi faktoring 

işlemine konu olamaz. Faktoring, faktor ile satıcı firma arasında uzun vadeli bir çalışma 

düzenini gerektirir. Faktoring işlemi, bir defaya mahsus veya kısa bir süre için yapılacak bir 

işlem değildir. Faktor, imzalanan faktoring sözleşmesi ile satıcı firmaya finansman hizmetinin 

dışında alacakların takip edilerek vadesinde tahsil edilmesi, alacak hesaplarının muhasebesinin 

tutulması, alacakların tahsil edilememe riskinin üstlenilmesi, mevcut müşteriler ile potansiyel 

müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması gibi hizmetler de sunmaktadır. 

Faktoring şirketlerinin 2019 sonu itibariyle bazı istatistiki verilerine aşağıdaki tablolarda yer 

verilmiştir. 
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D. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ 

Varlık yönetim şirketleri finansal kuruluşların sorunlu alacaklarını alacağın temliki yöntemiyle 

satın almakta ve bunların tahsilatlarını kendi nam ve hesaplarına yapmaktadırlar. Varlık 

yönetim şirketlerinin kurulmasındaki en önemli amaçlardan birisi, bankaların sorunlu alacakları 

bu şirketlere devrederek kendi faaliyet konularına daha çok vakit ayırmalarını 

kolaylaştırmaktır. 

"Varlık Yönetim Şirketi" adlı şirket modeli, Türk hukuk sistemine, Türkiye'nin mali sektörde 

yaşadığı Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ve bu krizlerin sebep olduğu gerek mali sektörde, 

gerekse de reel sektörde yaşanan bunalımları aşmak amacıyla, 30.01.2002 tarih ve 4743 sayılı 

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile girmiştir.  

Türkiye'de yaşanan üst üste krizler, mali piyasalara duyulması gereken güveni yok etmiştir. 

Akabinde çalışma şartları zora giren banka ve diğer finans kurumları, krizden kurtulmak güdüsü 

ile ödeme güçlüğü içindeki reel sektördeki alacaklarını hukuki takibe almışlar, sonuç olarak da 

birçok şirket iflasın eşiğine gelmiş ve hatta halk diliyle "kepenkleri kapatmak" zorunda 

kalmıştır. 4743 sayılı Kanun, Bankalar Kanunu'nda değişiklikler getirmiş, ayrıca "İstanbul 
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Yaklaşımı" olarak adlandırılan şirketlerin bankalar, Özel Finans Kurumları ve diğer mali 

kurumlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda düzenlemeler yapmış ve bu 

amaçla vergi mevzuatında istisnalar getirmiştir. Kanunun 3 üncü maddesinin 7 nci fıkrası 

"Varlık Yönetim Şirketleri"nden bahsederek, "alacakların ve varlıkların satın alınması ve 

yeniden yapılandırılarak satılması amaçlı" bu şirket modelini hukuk sistemimize sokmuştur. 

01.10.2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ise varlık 

yönetim şirketlerinin yapısı ve faaliyet alanı hakkında düzenlemeler getirmiştir. Konuya ilişkin 

iki adet Yönetmelik çıkarılırmış olup, en son 05.03.2016 tarih ve 29644 sayılı R.G’de 

yayımlanan “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Faaliyet Esasları Hakkında Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 

Bahsi geçen kanunda, borçlu cephesi için "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" 

müessesesi getirilerek; borçluların finansal yeniden yapılandırma sözleşmesine bağlanmak 

şartıyla gerektiğinde ilave finansman da sağlamak suretiyle borcun yeniden yapılanması ve itfa 

planına bağlanması sistemi kurulmuştur. Bu sistemi tamamlayan ve alacaklı tarafa ilişkin 

düzenleme yapan müesseselerden biri de varlık yönetim şirketleridir.  

Raporumuz tarihi BDDK Resmi internet sitesindeki verilere göre itibariyle 20 adet faal varlık 

yönetim şirketi bulunmaktadır.  

Varlık yönetim şirketleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, bankalar ve TMSF dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer 

varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla, kuruluş ve 

faaliyet esasları BDDK tarafından belirlenen varlık yönetim şirketleri de kurulabilir. Varlık 

yönetim şirketleri alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden 

yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak 

ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve bunlara yatırım yapılması ve yine alacaklarını tahsil 

etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek dahil 

olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye yetkilidir.  

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyet konuları ve denetimi  ”Varlık Yönetim Şirketlerinin 

Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna 

göre; 

 Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer 

varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde 

çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir. 

 Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları 

işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir. 

 Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir. 
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 Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer 

varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve 

aracılık hizmeti verebilir. 

 Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli 

izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir. 

 Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir. 

 Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal 

ürünlere yatırım yapabilir. 

 Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti 

verebilir. 

Varlık yönetim şirketleri, yukarıda sayılan konular dışında faaliyette bulunamazlar. Banka ve 

diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınmasına münhasır olarak, 

alacağını veya diğer varlığını satın aldığı banka veya diğer mali kurumlardan kredi 

kullanamazlar. 

Varlık yönetim şirketlerinin her yıl Haziran ayı sonu ve yılsonu itibarıyla düzenlenecek finansal 

tablolarının, Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yetkili kuruluşlarca 

denetlenmesi şarttır. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumunca gerekli görülmesi halinde varlık yönetim 

şirketleri, Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından istenecek her 

türlü bilgi ve belgeyi vermek, defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak 

zorundadırlar. 

 

IV. YÜKÜMLÜNÜN FATF TAVSİYELERİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede önleyici tedbirlerin başında, müşterinin 

kendisine ve işlemlerine azami özen ve dikkat gösterilmesi (customer due diligence) ile 

müşterinin tanınması (know your customer) prensibinin geldiği görülmektedir. Bu prensip, 

diğer tedbirlerin de temelini oluşturmaktadır.  

Müşterinin tanınması, yükümlülerin, müşterileri ve müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak 

yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ve bu bilgileri edinmek amacıyla kendi bünyesinde politika 

ve prosedürler geliştirmesidir. Bu prensip, yükümlü-müşteri arasındaki ilişkilere dayalı olarak 

gelecekte gerçekleştirilecek faaliyetlerin temelini oluşturması nedeniyle, tüm yükümlüler 

açısından hayati öneme sahiptir. Ayrıca, müşteri ile ilgili olarak elde edilen bilginin şüpheli 
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işlem sürecinin değerlendirilmesinde temel araç olarak kullanılacak olması bu konunun 

önemini daha da artırmaktadır. 

Müşterinin tanınması prensibinin uygulanması, bir önleyici tedbir olarak aklama riskini 

azaltmakta, kontrol etmekte, ayrıca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı işlemlerin tespitine olanak 

sağlamaktadır. Bu kuralın etkin biçimde uygulanması, yükümlülerin gerek ulusal gerekse 

uluslararası alanda itibarını korumakta ve suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak 

kullanılması olasılığını azaltarak mali sistemin bütünlüğünü sağlamaktadır. 

Kimlik tespiti ile ilgili yükümlülük, müşterinin tanınması ilkesinin bir görünümüdür. Karapara 

aklanmasının önlenmesinde getirilen önlemler, işlemi yapan veya yaptıranların kimliklerinin 

tam olarak tespiti ve aklamada yoğun olarak başvurulan bazı işlem türlerinin sınırlandırılmasını 

temel almaktadır. Kimlik tespitinin amacı, müşterinin suçla ilgisinin olup olmadığını veya 

işleme konu olan fonun suç kaynaklı olup olmadığını ispat etmek değil, bankanın hizmetinden 

yararlananların ve/veya nihai faydalanıcıların kimliklerinin gerçeği yansıtacak şekilde 

edinildiğinden ve kaydedildiğinden emin olunmasıdır. Bu bilgi, bir araştırma veya soruşturma 

yapılması durumunda yasa uygulayıcı birimlerin işlemle ilgili kişi veya şirketlerin kimliklerini 

kolayca tespit edebilmesine olanak verecek derecede yeterli olmalıdır. 

FATF Metodolojisine bakıldığında müşterinin tanınması ve kimlik tespiti konusunun 10 uncu 

Tavsiyede düzenlendiği görülmektedir. 10 uncu Tavsiyenin başlığı müşterinin tanınması 

olmakla birlikte, söz konusu Tavsiye içerisinde kimlik tespiti ve teyidi, gerçek faydalanıcının 

(beneficial owner) ve adına işlem yapılanların kimlik tespitinin yapılması, müşterinin 

durumunun ve işlemlerinin izlenmesi, basitleştirilmiş ve genişletilmiş tedbirler ve müşterinin 

tanınması ilkesinin uygulanmasında başarısız olunması konuları düzenlenmiştir. Ancak 

Tedbirler Yönetmeliğinde müşterinin tanınması başlığı altında, yukarıda sayılanlara ilaveten 

özel dikkat gerektiren işlemler, teknolojik risklere karşı tedbir alınması, üçüncü tarafa güven, 

muhabirlik ilişkisi, elektronik transferler, riskli ülkelerle ilişkiler konuları da düzenlenmiştir. 

Fakat aşağıda da görüleceği üzere, bu konular farklı FATF Tavsiyelerinde düzenlenmiştir. 

Bunun nedeni FATF düzenlemeleri ile ulusal düzenlemelerin sistematiklerindeki farklılıktır.  

10 uncu Tavsiye uyarınca; finansal kuruluşların bünyelerinde isimsiz hesap açmamaları yahut 

hayali isimlere ait hesap tutmamaları gerekir. Eğer numaralı hesaplar (müşterinin kimliğinin 

gizli tutulması amacıyla tek bir numara ile açılan hesap) var ise, finansal kuruluşlar bu hesapları 

FATF Tavsiyeleri ile tam uyumlu olacak biçimde muhafaza etmelidirler. Örneğin, finansal 

kuruluş Tavsiyede belirtilen kriterlere uygun bir biçimde müşterinin kimlik tespitini yapmalı 

ve kimlik tespitine ilişkin kayıtlar uyum görevlisi ile buna denk diğer personel ve yetkili 

otoritelerin kullanımına hazır bulundurulmalıdır. 

Bununla birlikte, finansal kuruluşların müşterilerine;  
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 İş ilişkisi tesis ederken, 

 Sürekli olarak tesis edilmiş bir iş ilişkisi dışında, belirlenen limitin (15.000 USD/Euro) 

üzerindeki işlemlerde,  

 Yine sürekli olarak tesis edilmiş bir iş ilişkisi dışında, 16 ncı tavsiyeye ilişkin açıklayıcı 

notta belirtilen elektronik fon transferi işlemlerini gerçekleştirirken, 

 Herhangi bir muafiyet veya limit gözetmeden, karapara aklama veya terörün finansmanı 

konusunda şüphe duyulması halinde,  

 Daha önce elde edilen müşteri kimlik verilerinin yeterliliği veya doğruluğu hakkında 

şüphe duyduklarında,  

Müşterinin tanınması ilkesinin gerektirdiği tedbirleri uygulamaları gerekmektedir. 

22 nci Tavsiyede ise 10 uncu Tavsiyede yer alan müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirlerin 

aşağıda belirtilen durumlarda finansal olmayan kuruluşlara da uygulanması gerektiği ifade 

edilmiştir:  

a) Kumarhaneler; müşterileri ilgili mevzuat gereğince belirlenen limit tutarına eşit veya 

onun üzerinde bir finansal işlem yaptıklarında, 

b) Emlakçılar; müşterileri için gayrimenkul alım satımı ile ilgili işlemler yaptıklarında, 

c) Değerli maden ve değerli taş tacirleri; müşterileri ilgili mevzuat gereğince belirlenen 

limit1 tutarına eşit veya onun üzerinde nakit işlemler gerçekleştirdiklerinde, 

d) Avukatlar, noterler, bağımsız hukukçular ve muhasebeciler; müşterileri için aşağıda 

sayılan işlemleri gerçekleştirdiklerinde ya da gerçekleştirmeye hazırlandıklarında; 

- Gayrimenkul alım satımı yaptıklarında, 
- Müşterilerinin paralarını, menkul kıymetlerini ya da diğer varlıkların idaresi 

görevini üstlendiklerinde, 

- Müşterilerinin banka, tasarruf mevduatı ve menkul kıymet hesaplarının yönetimi 

görevlerini üstlendiklerinde 

- Şirketlerin kurulması, faaliyette bulunması veya yönetimi için katkı sağlayan 

organizasyonlarda bulunduklarında, 

- Tüzel kişilerin veya adi ortaklıkların kurulması, faaliyet göstermesi veya yönetimi 

ve ticari işletmelerin alım satımı ile uğraştıklarında. 

e) Trustlar ve şirket hizmetleri sağlayanlar; müşterileri için Sözlükteki (Glossary) tanımda 

sayılan işlemleri gerçekleştirdiklerinde ya da gerçekleştirmeye hazırlandıklarında 10 

uncu Tavsiyede belirtilen kimlik tespit ve teyidi işlemlerini yaparlar.  

Bu işlemler:  

 Tüzel kişilerin kurucu vekili sıfatıyla hareket etmek, 

                                                           
1 Değerli maden ve taş tacirlerinin nakit olarak gerçekleştirdikleri işlemleri için bu tutar 15.000$/Euro’dur.  
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 Bir şirketin müdürü ya da sekreteri, bir ortaklığın ortaklarından biri ya da diğer tüzel 

kişiliklerde benzer pozisyonlardaki kişiler sıfatıyla hareket etmek (ya da bir başka kişiyi 

bu iş için ayarlamak),  

 Bir şirket, ortaklık ya da diğer tüzel kişilikler ve adi ortaklıklar için şirket merkezi, iş 

adresi ya da posta adresi, yazışma ya da idari adres sağlama görevi üstlenmek, 

 Bir ekspres trustta güvenilen taraf sıfatıyla hareket etmek (ya da bir başka kişiyi bu iş 

için ayarlamak), 

 Bir başka kişi adına vekil hissedar sıfatıyla hareket etmektir (ya da bir başka kişiyi bu 

iş için ayarlamak). 

Sözlükte ayrıca, trustların ve şirket hizmeti sağlayanların, Tavsiyeler içerisinde kapsama 

alınmayan tüm kişi ve meslekleri ve yukarıda sayılan hizmetleri üçüncü kişilere sağlayan 

kişileri ifade ettiği belirtilmiştir. 

Görüldüğü üzere, FATF’in “müşterinin tanınması” başlıklı 10 nolu Tavsiyesinde finansal 

kuruluşların iş ilişkisi tesis ederken kimlik tespiti yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle, 

tavsiye içeriğinden finansal kiralama şirketleri gibi finansal piyasalarda faaliyet yürüten 

şirketlerin bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğinin anlaşılması gerekir. 

 

V. YÜKÜMLÜ FAALİYETLERİNİN 5549 SAYILI KANUN 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

A. FİNANSAL KİRALAMA 

Finansal Kiralama, bir malın yatırımcı tarafından satın alınması yerine, finansal kiralama şirketi 

tarafından alınıp, yatırımcıya belirli bir dönem kiralanmasıdır. Belirlenen kira planı 

çerçevesinde yatırımcı finansal kiralama firmasına taksitler halinde kiralarını ödemektedir. 

Yapılan finansal kiralama sözleşmesinde genellikle vade sonunda sembolik bir rakamla 

kiralanan varlığın kiracıya satışı/mülkiyetinin devri öngörülmektedir. Finansal kiralama sektörü 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık sektörünün tamamlayıcısı olarak faaliyet 

göstermektedir. Dolayısıyla aklayıcılar tarafından bankacılık sisteminin yanı sıra finansal 

kiralama sektörünün kullanılması mümkündür. Suçtan elde edilen fonların bu kurumlar eliyle 

veya bu kurumlar üzerinden aklanması söz konusu olabileceği gibi, bu kuruluşların satın 

alınması veya kurulması yoluyla da aklanması söz konusu olabilmektedir. 

Finansal kiralama işlemi sırasında müşteriye/kiracıya, klasik banka kredilerinde uygulandığı 

şekliyle, malın satın alımında kullanılmak üzere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Finansal 

kiralama şirketi ödemeyi doğrudan ilgili varlığı satan şirketin banka hesabına bizzat 

aktarmaktadır. Kiracı kiraladığı varlığa ilişkin ödemeleri aralarında yapmış oldukları sözleşme 

uyarınca ilgili finansal kiralama şirketine yapmaktadırlar. Dolayısıyla finansal kiralamanın bu 
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ilk aşamalarında çoğunlukla aklayıcıları cezbeden herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Aklama açısından cazip kısım sözleşmenin imzalanmasından sonra ödeme planının belli 

olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Finansal kiralama taksitlerinin düzenli olarak suç geliriyle 

ödenmesi suretiyle bu fonların şüphe uyandırmadan mali sistem içersine sokulması mümkün 

olabileceği gibi ödemelerin olması gerekenden erken yapılması veya bir seferde sözleşmeye 

konu kiranın hepsinin ödenmesi ve sözleşmenin sonlandırılmak istenmesi suretiyle suçtan elde 

edilen gelirin/karaparanın aklanması söz konusudur. Bu tarz bir işlem ile finansal kiralamaya 

konu olan varlığın finansmanını sağlamaktan ziyade asıl yapılmak istenen suçtan kaynaklanan 

mal varlığı değerlerinin (karaparanın) izini kaybettirmek ve söz konusu varlığı suç geliri ile 

değil de yasal olan finansal kiralama yoluyla temin edildiği kanaati uyandırmaktır.  

Finansal kiralama şirketlerinin kabul ettikleri ödemeler, aralarında finansal kiralama sözleşmesi 

olan ve bu sözleşmede kayıtlı bulunan şirketler tarafından yapılan ödemelerdir. Yukarıda bahsi 

geçen taksitlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ödenmesi ile erken yahut toplu 

ödeme durumları dışında finansal kiralama sektörünün aklama açısından bünyesinde çok büyük 

riskler barındırdığını söyleyemeyiz. Finansal kiralama sözleşmesi sona erene kadar mülkiyetin 

kiracı üzerinde olmaması, finansal kiralama şirketlerinin nakden ödemeleri kabul edememesi 

yani ödemelerin ancak bankacılık sektörü kanalıyla (havale, eft) yapılabiliyor olması aklama 

açısından risk düzeyini indirgeyen unsurlardır. 

Ekonominin gelişmişlik derecesi ve dışa açılma isteği ile paralel olarak gereksinim duyulan 

finansal kiralamanın birçok ülkede uygulama ve hukuki alt yapısı istenilen düzeyde değildir. 

Finansal kiralamaya ilişkin özel düzenlemesi bulunmayan ülkelerde bu tür işlemler, hemen 

hemen dünyanın her yerinde geçerli olan ve ticari hayata yönelik temel düzenlemeler 

kapsamında gerçekleştirilmektedir. Günümüzde bazı gelişmiş ülkelerde dahi bu yönde 

düzenlemeler bulunmamakta, finansal kiralama işlemleri adi sözleşmeler aracılığıyla 

yapılmaktadır. Bu durum yasal engellerin aşılması anlamında aklama suçu açısından önemlidir. 

Bu tarz işlemlerin yasal bir çerçeve içinde tanımlanmaması uygulamada bazı boşlukları da 

beraberinde getirmektedir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gayretinde 

olanların denetimin zayıf olduğu alan ve bölgelere kayma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Öte 

yandan; taraflar arasında genel ticari düzenlemeler kapsamında yapılan sözleşmelerde genelde 

sözleşme serbestisi ilkesi geçerlidir ve bu durum aklamanın daha kolay gerçekleştirilmesine 

neden olabilir. Sonuç olarak, bu konuda yasal olarak tanımlanmış bazı kurumlar ve 

uygulamaların olmaması, aklama suçu ile mücadelede yer alan bazı önlemlerin yeterli etkinlikte 

uygulanmamasına yol açar. Dolayısıyla finansal kiralama sektöründe işlem yapan tüm finansal 

kiralama şirketlerinin müşterilerine ilişkin tam bir kredi araştırması yapmaları, kimlik tespitine 

ve aklama ve terörün finansmanı ile mücadele mevzuatı uyarınca yerine getirmek zorunda 

oldukları diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri ve aklama ve dolandırıcılık riskleri 

algıladıklarında müşteri durumunu sürekli takip gibi ek önlemler almaları gerekmektedir. 

Finansal kiralama sözleşmesi imzalanmadan önce finansal kiralama şirketleri/kiralayanlar 
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müşterilerinin işinin mahiyetini öğrenmek amacıyla çoğunlukla kiracılarının iş yerlerini ziyaret 

etmektedirler. Bu ziyaretler sırasında müşteriye ve finanse edecekleri varlığın kullanım 

alanlarına yönelik tatmin edici bilgiyi elde etmeleri aklama ve terörün finansmanı ile mücadele 

açısından da fayda sağlayacaktır. 

Finansal kiralama uygulaması sırasında kiralamaya konu mal varlığının mülkiyeti sözleşme 

süresi boyunca kiralayan şirket üzerinde kalmakta mülkiyetin devri ancak sözleşme süresi 

sonunda kiracıya geçmektedir. Mülkiyetin kiracıya devrini içermeyen finansal kiralama 

sözleşmelerinin akdedilmesi de mümkündür. Dolayısıyla elinde büyük miktarda suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değeri bulunan kimselerin bu fonları finansal kiralama yöntemiyle 

yüksek miktarlı malların temininde kullanarak yasa uygulayıcı birimlerin gözetiminden uzakta 

tutmasının önü açıktır. Finansal kiralama ile genellikle yüksek tutarlı hava ulaşım araçları satın 

alınmaktadır. Dolayısıyla finansal kiralama şirketi bilançosunda yer alan ancak zilyetliği 

kiracıda bulunan bir veya birden fazla hava ulaşım aracı suç geliri ile finanse edilerek büyük 

miktarda suç geliri gözden uzakta tutulabilir. Mülkiyet kiralama şirketi üzerinde olduğundan 

suç gelirlerinin tespiti sırasında yasa dışı bu fonlar yasa uygulayıcı birimlerin dikkatinden 

kaçırılabilir.  

1) Finansal Kiralamanın Türleri Açısından Değerlendirilmesi 

Finansal kiralama sözleşmeleri türleri ve bu türlerin uygulanışı sırasında bir takım farklılıklar 

göstermektedir.  

Finansal kiralamanın sat-geri kiralama türünde, finansman ihtiyacının yoğun olduğu 

dönemlerde, firmanın sahip olduğu ekonomik değeri finansal kiralama yapan bir kuruluşa 

satması ve aynı ekonomik değeri belirli şartlarla kiralaması söz konusu olmaktadır. Bu model 

hemen hemen finansman kiralaması yöntemine benzer. Ancak aralarında birkaç fark vardır. En 

önemli fark, finansman kiralaması yönteminde kiralanan malın, hiç kullanılmamış ve yeni 

olmasıdır. Ancak sat-geri kiralama yönteminde kullanılan mal, kiracının daha önceden 

kullandığı mal olup eskidir. Aklama Açısından düşünüldüğünde örneğin aklama konusunda 

anlaşılan finansal kiralama şirketine firmanın elinde bulunan ve finansal kiralama konusu 

olabilen makine, teçhizat ve benzeri ekipman belli bir bedel üzerinden satılıp, daha yüksek bir 

maliyet ile kiralanabilir. Yine anlaşmalı olunan ya da yurt dışında paravan olarak kurulmuş bir 

şirkete baştan satış gerçekleştirilerek tekrar kiralama yapılabilir. Bu tarz bir aklama için finansal 

kiralama şirketinin yurt içinde veya yurt dışında bulunuyor olmasının esasen herhangi bir farkı 

yoktur. Çünkü yurt dışı kiralama işlemlerinde, finansal kiralama kurumu doğrudan yurt 

dışındaki bir firma olabildiği gibi, yurt içindeki bir firma da olabilmektedir. Yurt içinde faaliyet 

gösteren finansal kiralama şirketi, yurt dışından kiralamaya konu malı müşterinin/kiracının 

talebi doğrultusunda ithal ederek yurt içindeki müşteriye/kiracıya kiralayabilmektedir. Böylece 
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yurt dışına, finansal kiralamaya konu olan malın bedeli kadar suç geliri transfer edilerek bu 

gelirlerin aklanması söz konusu olabilir. 

Kaldıraçlı kiralama, özellikle büyük finansal harcamalar gerektiren yatırımlarda, kiralanacak 

malın finansal kiralama şirketi tarafından satın alınması için gereken fonun büyük kısmının 

diğer kredi kurumlarından, kalan kısmının ise finansal kiralama şirketinin kendi kaynaklarından 

(örneğin %20'si) sağlandığı bir finansal kiralama türüdür. Bu tür kiralamalarda finansal 

kiralama şirketlerine kaldıraçlı finansal kiralama uygulamaları hususunda sınırlamaların 

uygulanmadığı durumlarda kendi mali yapılarının çok üzerinde işlemler yapabilme fırsatı 

sunulmaktadır. Bu sayede örneğin bir finansal kiralama şirketi büyük miktarlı bir kiralama 

işlemini kendi kontrolündeki bir diğer kredi kuruluşundan sağladığı kirli fonlarla 

gerçekleştirebilir. Birden fazla gerçekleştirilebilecek bu tür finansal kiralama işlemleri ile çok 

büyük tutarlarda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin (karaparanın) aklanması söz 

konusu olabilir. Kaldıraçlı finansal kiralamada, dışarıdan temin edilen fonun mutlaka bir kredi 

kuruluşundan sağlanması koşulu, aklamanın ilk aşaması olan yerleştirme aşamasının daha önce 

gerçekleştirilmesini zorunlu kılar. Çünkü fon zaten yasal sistem içerisindeki bir kredi 

kuruluşundadır. Dolayısıyla Kaldıraçlı kiralama uygulaması ile aklamanın diğer aşamaları olan 

ayrıştırma ve bütünleştirme aşamalarının gerçekleştirilmesi daha olasıdır. Aklama ve terörün 

finansmanı ile mücadelede uygulanan kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi gibi önlemlere 

ek olarak, bu tarz kiralamalarda aklama riskinin en aza indirilebilmesi için öncelikle bir finansal 

kiralama şirketi tarafından imzalanabilecek en fazla kaldıraçlı finansal kiralama sözleşmesi 

miktarı kesin olarak belirlenmeli, ayrıca bu sözleşmeler için üst tutar sınırı tayin edilmelidir. 

Faaliyet kiralaması, kiracı tarafından, ekipmanın mülkiyetini elde etme amacı olmadan sadece 

kullanım hakkı için kiralandığı finansal kiralama şeklidir ve genelde ekonomik ömrü 

tamamlanmaya yakın sözleşmenin feshi ve söz konusu malın iadesi mümkün olabilmektedir. 

Bu sadece bu türün teorik çerçevesinde yapılan bir tanımdır. Söz konusu kiralama, genellikle 

malların üreticisi veya satıcısı ile kiracı işletmeler arasında doğrudan doğruya yapılmaktadır. 

Bu nedenle, faaliyet kiralaması, bir finansman yönteminden çok, satıcı açısından pazarlama 

yöntemi olarak kullanılmaktadır. Faaliyet kiralamasında söz konusu malın iade edilmeyip, bir 

sözleşme ya da sözleşmedeki bir hüküm ile sembolik bir bedelle satın alınıp mülkiyetine de 

sahip olunması mümkündür.  Faaliyet kiralamalarında, kira süresi malın ekonomik ve 

teknolojik ömründen daha kısa olduğundan ve dolayısıyla kira bedelleri mal bedeli ve 

maliyetinin ancak bir bölümüne karşılık geldiğinden, sözleşmeye daha çok ikinci el kullanılmış 

mallar konu olmaktadır.  

Faaliyet kiralamasının diğer bir özelliği, finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiracıya 

geçmemesinden ötürü söz konusu malın aynı ya da farklı firmalara birden çok kez 

kiralanabilmesidir. Eğer kurulması başarılabilmişse finansal kiralama şirketlerinden bu tür 
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malların çok sayıda paravan şirketlere kiralanarak ya da aynı anda farklı firmalara kiralanmış 

görüntüsüyle kira bedelleri ile suç geliri/karapara aklanabilir.  

Faaliyet kiralamasında finansal kiralama şirketi sözleşme süresi sonunda ilgili ekipmanı geri 

alarak ya ikinci el satışını yapabilmekte ya da yeniden finansal kiralama işlemine konu 

edebilmektedir. Dolayısıyla kiracı şirketin defter ve kayıtlarında faaliyet kiralaması yoluyla 

edindiği bu ekipmana ilişkin hiçbir kayıt bulunmaz. Yukarıda açıklandığı şekliyle suç 

gelirlerinin aklanmasının yanı sıra faaliyet kiralaması yoluyla edinilen bir ekipmanın terörist 

eylemlerde kullanılmak üzere bir örgütün kullanımına sunulması imkanının bulunması 

dolayısıyla terörün finansmanı açısından kötüye kullanılması mümkündür. Ülkemizde 6361 

sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile faaliyet kiralaması 

ülkemiz mevzuatında yerini almıştır. Bu durumda yukarıda bahsedilen şekilde terörün finanse 

edilmesini önlemek amacıyla finansal kiralama şirketlerine faaliyet kiralaması sözleşmesi 

öncesinde kiracının yanı sıra kiraya konu varlığın kullanım yeri ve amacı hakkında tatmin edici 

bilgileri temin etme, elde ettiği bu bilgilerin doğruluğunu sözleşme imzalandıktan sonraki 

aşamada belirli aralıklarla teyit etme zorunluluğu getirilmesinin yerinde olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Finansman kiralaması türlerinin uygulanmasında alt finansal kiralama, bir finansal kiralama 

işlemine konu olan ekipmanın, kiralama sözleşmesinin geçerliliğini korumak kaydıyla, kiracı 

tarafından üçüncü bir tarafa kiralanması işlemi olarak tanımlanabilir. Genellikle ülkeler 

arasındaki vergi ve fon maliyetleri farklarından yararlanmak amacıyla yapıldığı için kiralayan 

ve kiracı farklı ülkelerde yerleşiktir. Aslında alt finansal kiralama, yurt dışı finansal kiralama 

uygulamalarını tanımlar. Bu aşamada finansal kiralama şirketi, ülkeler arasındaki uygulama 

farklılığı, piyasaların gelişmişlik derecesi ve söz konusu hizmet ve mallara duyulan ihtiyaç gibi 

faktörlere bağlı olarak bir malın ya da hizmetin fiyat farklılığından yararlanan bir arbitrajcı 

mantığı ile kiraladığı malı farklı ülkede ve dolayısıyla farklı piyasada kiralama şansı 

bulabilecektir. Bu farklılık gözetilerek yurt dışında kurulan ve farklı alanlarda yatırım 

yapabilecek firmalara o varlık için ödenecek fiyattan (kira), daha yüksek bir fiyat ile alt finansal 

kiralama işlemi yapılabilir. Bu durumda, aklayıcı hem yurt dışındaki kara fonların yurt içine 

girmesini sağlamış hem de dünyanın çeşitli yerlerinde gerçek yatırımlar yaparak suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değerlerini/karaparasını aklama şansına kavuşmuş olacaktır. 

Uluslararası Finansal Kiralama 

Uluslararası finansal kiralama, kiraya verenin ve kiracının başka ülkelerde bulunduğu bir 

yöntem olup, daha çok uçak, tanker ve komple tesis kiralamalarında söz konusu olmaktadır. 

Cross-border finansal kiralama yani sınır ötesi finansal kiralama olarak da tabir edilmektedir. 

Adından da anlaşıldığı gibi sınırları aşan bir finansal ürün olduğundan belli bir ülkenin 

egemenlik alanı dışına taşmaktadır. Dolayısıyla yurt dışı finansal kiralama işlemlerinde bu 
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işlemleri düzenleyecek uluslararası hükümlerin bulunması yani uluslararası kurallara göre 

kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Uluslararası finansal kiralama 

işlemlerinin ideal hukuki temelini belirleyip tavsiye niteliğinde ülkelere sunan kuruluşların 

yanında bu işlemleri gerçekleştirmek isteyen şirketlerin üye olabilecekleri ve üyelerinin 

uymaları gereken usul ve esasları belirleyen uluslararası organizasyonlar bulunmaktadır. 

Finansal kiralama kontratlarının ve kiralama yöntemlerinin sınıflandırılmasında uyumun 

sağlanması, finansal kiralama işlemlerinin ulusal kanunlar önünde birbirinden farklı ve 

düzensiz olarak değerlendirilmesinin önlenmesi çalışmalarını yürüten Uluslararası Özel 

Kanunların Uyumlaştırılması Enstitüsü (UNDROIT) ile Avrupa’daki uluslararası finansal 

kiralama şirketlerinin üye olabildiği Avrupa Leasing Federasyonu (LEASEUROPE), önceki 

bölümlerde değindiğimiz söz konusu uluslararası organizasyonlardır. Ancak dünya genelinde 

uluslararası finansal kiralama şirketlerinin uyacakları usul ve esasları düzenleyebilecek 

düzeyde bir organizasyon henüz oluşturulamamıştır. Bu tarz bir organizasyonun bulunmayışı 

uluslararası finansal kiralama sektörünün gelişmesine engel teşkil ettiği gibi aklama ve terörün 

finansmanı ile mücadele açısından da sıkıntılara yol açmaktadır. 

Uluslararası düzenleyici bir organizasyonun bulunmayışı ülkeleri kendi başlarına önlem almaya 

yönlendirmektedir. Ülkemizde olduğu gibi birçok ülke yurt dışı finansal kiralama 

sözleşmelerinin tek tarafında söz sahibi olabilmekte ve ancak bu kısmı düzenleyebilmektedir. 

Bu durum yurt dışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerinin/karaparanın aklanmasına zemin hazırlamaktadır. Aklayıcılar tarafından yurt 

dışında kurulmuş veya yönetimi ele geçirilmiş bir finansal kiralama şirketine kira bedelleri 

suçtan elde edilen gelirler ile ödenerek kirli fonların kaynağından uzaklaştırılması sağlanabilir. 

Bunun için gerçek bir finansal kiralama sözleşmesi imzalayıp kiraya konu varlığın farklı değer 

ile fiyatlanması yoluna gidilebileceği gibi sahte belgeler üzerinden gerçekte yapılmayan bir 

işlemin yapılıyormuş gibi gösterilmesi yoluna gidilmesi de söz konusu olabilir.  

Ülkemizde faaliyet gösteren bir finansal kiralama şirketinin yurt dışındaki paravan şirketlerle 

işlem yaparak kirli fonların yurt dışına çıkarılarak aklanmasına aracılık etmesi de söz konusu 

olabilir. Ancak böyle bir işlemin şirket yetkililerinin bilgisi dışında gerçekleşmesi olasılığı çok 

düşüktür. Dolayısıyla ülkemizde kurulacak şirketlerin kurucularının belirli asgari şartları 

taşımaları aklama ve terörün finansmanı riskini azaltacaktır.  

Ülkemizde ithalata dayalı finansal kiralama yaygın olarak uygulanmaktadır. Mevzuatımıza 

göre yurt dışından yapılacak kiralama işlemleri belli limitlerin üzerinde olmak zorundadır. 

Bunun dışında mevzuatımızda bir de yurt dışından kiralamalara ilişkin tescil zorunluluğu 

bulunmaktadır. Buna göre yurt dışı finansal kiralama işlemlerinde kiralayan şirketin Türkiye’de 

şubesi yoksa imzalanan sözleşmelerin BDDK tarafından tescili gerekmektedir. Uygulamada, 

Türkiye’de şubesi bulunmayan finansal kiralama şirketleriyle yurt dışından yapılacak finansal 

kiralama işlemlerinde, hava aracı, gemi, tıbbi cihaz ve yüksek teknoloji kapsamında olduğu 
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ilgili kuruluşlardan görüş alınarak tespit edilen mallara ait sözleşmeler BDDK tarafından tescil 

edilmektedir. Anlaşıldığı üzere yurt dışından gerçekleştirilecek kiralama işlemine ilişkin 

sözleşme ve bu sözleşmeye konu emtianın kontrolü ülkemizin çeşitli kurumlarınca 

yapılmaktadır. Dolayısıyla kirli fonları aklamak amacıyla yurt dışında kurulmuş veya ele 

geçirilmiş bir finansal kiralama şirketi aracılığıyla yahut sahte belgeler ile gerçekte olmayan bir 

kiralama işlemiyle suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılması riskinin düşük olduğu 

değerlendirilmektedir. 

B. FİNANSMAN ŞİRKETLERİ 

 

Tüketici finansmanı sistemi, ürün ve/veya hizmetlerin bayilik kanalıyla kredilendirildiği, alınan 

ürün/hizmetin fatura ile beyan edildiği finansman sistemidir. Tüketici finansmanı şirketlerinin 

tüketiciye kredi sağlayan diğer finans kurumlarından en büyük farkı bayilik kanalıyla kredi 

vermesi ve tüm kredi işlemlerinin satış noktasında tamamlanmasıdır. Tüketici Finansmanı 

şirketleri, müşterilerin bütçe ve ödeme şartlarına uygun olarak her türlü mal ve hizmet alımını 

kredilendirmek üzere kurulmaktadırlar. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren finansman 

şirketlerinin büyük çoğunluğu, satış finansman şirketi olarak bilinen ve çoğunlukla kendi 

müşterilerini finanse etmek üzere kurulmuş, taşıt üreticisi firmaların kardeşi niteliğindeki 

kuruluşlardır. Kendi ürünlerini talep eden tüketicilere diğer kredi kurumlarının sunmuş 

oldukları kredi maliyetleri üzerinden, satış noktasında, formaliteden uzak ve hızlı bir şekilde 

finansman sağladıklarından dolayı tercih edilmektedirler.  

Finansman şirketleri tarafından açılan krediler, sözleşmedeki esaslara göre tüketici adına, mal 

ve hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcı veya üreticiye ödenmektedir. Kredi 

geri ödemeleri, adına kredi açılanlar/müşteriler tarafından finansman şirketine yapılmaktadır. 

Finansman şirketi tarafından açılan bir kredinin geri ödemesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerleriyle (karaparayla) yapılarak bu paraların aklanması söz konusu olabilmektedir. 

Finansman şirketleri kullanılarak gerçekleştirilebilen bu aklama yöntemiyle büyük miktarlarda 

suç gelirinin aklanması diğer yöntemlere nazaran daha zordur. Çünkü finansman şirketleri mal 

veya hizmet bazında kredilendirme yaparlar ve bu mal ve hizmetlerin nakdi değeri nispeten 

sınırlıdır. Finansman şirketleri yoluyla büyük miktarda suç gelirinin aklanması söz konusu 

şirketler aracılığıyla birden fazla kredi ürünü kullanmakla mümkündür. Herhangi bir yasal geliri 

olmayan bir kişi üzerinde çok sayıda kredi ürününün bulunması bunların MASAK yetkili 

otoritelerin dikkatini çekebileceğinden ötürü aklayıcılar açısından pek fazla tercih 

edilmemektedir. Burada bir diğer metot olarak nihai yüklenicisi aynı olan birden fazla kişi adına 

açılmış kredi hesaplarının kullanılması söz konusu olabilir. Şirinler (Smurfing) yönteminin 

finansman şirketlerine uyarlanmış şekli olarak nitelendirilebilecek bu tarz uygulama ile kamu 

otoritelerince fark edilmeden suç gelirlerinin aklanmasının mümkün olabileceği 

değerlendirilmektedir. 
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Finansman şirketleri birer kredilendirme kurumu olduklarından müşterilerine ilişkin kredi notu2 

araştırmaları yapmaktadırlar. Kredi riskinden3 korunmak amacıyla yaptıkları bu araştırma 

aklama ve terörün finansmanı ile mücadele açısından da önem taşımaktadır. Kredi notu 

araştırmasını yeter derecede yapan kredi kurumları aracılığıyla suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerinin yasal sistem içersine sokulması daha zordur. Kredi kartı faturalarının düzenli 

ödenip ödenmediği, kaç adet ve tipte banka hesabının olduğu, gecikmiş ödemeler, karşılıksız 

çekler ve batık krediler, finansal kurumlar ile ne kadar zamandır çalışıldığına ilişkin bilgiler, 

güncel toplam borç miktarı gibi bilgiler kredi notunu belirlemektedir.  

Ülkemizde kredi bilgileri Kredi Kayıt Bürosunda karşılıksız çek ve batık kredi bilgileri de 

“Kara Liste” olarak T.C. Merkez Bankası’nda tutulmaktadır. Diğer kredi kuruluşları gibi 

finansman şirketlerinin de Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye (KKB) üye olmaları mümkündür. Kredi 

kullandıracakları kişilere ilişkin kredi geçmişlerini bu kanaldan öğrenebilmektedirler. 

Finansman şirketleri aracılığıyla aklama faaliyetinde bulunan kişiler bu sektördeki ürünlerin 

nispeten küçük tutarlı olmasından dolayı yüksek miktardaki suç gelirini/karaparayı birden fazla 

finansman sözleşmesi imzalamak suretiyle aklamak isteyebilirler. Bu tarz bir durumda KKB’ye 

üye finansman şirketleri, farklı finansman şirketleri ile akdedilmiş bile olsa Kredi Kayıt 

Bürosundan müşteriye ait geçmişte veya güncel olarak başvuruda bulunduğu kredi ürünleri ve 

talep ettiği limitleri tanımlayan bilgilere ulaşabilmektedirler. KKB’ye üyeliği bulunmayan 

finansman şirketlerinin böyle bir imkânı bulunmadığından bu şirketler kullanılarak suç 

gelirlerinin aklanması nispeten kolay olabilecektir. Hem sektörel kredi riski hem de aklama 

riskinin azaltılması açısından Kredi Kayıt Bürosu gibi bir mekanizmanın bulunmasının olumlu 

olduğu ve kredilendirme yetkisi bulunan tüm kuruluşların bu mekanizma içerisinde yer alıp 

birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

C. FAKTORİNG ŞİRKETLERİ 

 

Faktoring, firmaların satışlarından doğan vadeli alacaklarını faktore peşin bedel ile satmaları 

işlemidir. Bu sayede firmalar vadeli alacaklarını nakde dönüştürerek fon sağlamaktadırlar. 

Firmaların kolaylıkla finansman ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bu işlemler, yasa dışı fonların 

yasal sistem içerisine sokulmasında ve yasa dışı kaynağından uzaklaştırılmasında aklayıcıların 

kullanabilecekleri bir yöntem olabilmektedir. 

Faktoring şirketleri müşterilerinin finansman sorunlarını gidermek amacıyla faaliyet gösterir ve 

müşterilerine çeşitli türlerde ürünler sunarlar. Faktoring hizmeti rücu edilebilir ve rücu edilemez 

şekilde ve/veya faktoring şirketinin müşterisinin borçlularına haber verilerek (bildirimli) veya 

verilmeyerek (bildirimsiz) gerçekleştirilebilir. Rücu edilemez faktoringde (gayrikabili rücu 

                                                           
2 Kredi kurumlarının kredi verip vermemeye karar vermek için kullandığı bir kriterdir.  
3 Müşterilerin herhangi bir sebeple krediyi ödemekte zaafa düşmesi ya da krediyi ödememesi ihtimali kredi veren kurumların 

kredi riskini oluşturur. 

http://www.kredipazari.com/kredi-notu-nedir.html
http://www.tcmb.gov.tr/
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faktoring) faktoring şirketi müşterisinin borçlusunun ödeme riskini üstlenmiştir. Bildirimsiz 

gerçekleştirilen faktoring işlemlerinde faktoring şirketinin müşterisi aralarındaki sözleşme 

uyarınca tüm faturalarını ve bu faturalara ilişkin tahsilâtlarını müşterisi olduğu faktoring 

şirketine iletmekle yükümlü hale gelir. 

Finansal hizmetlerin sunulduğu her yerde olabileceği gibi gerçek veya tüzel kişilere alacakları 

ile finansman sağlama yöntemi olan faktoringin de para aklamada kullanıldığından 

şüphelenilebilir. Bu şüphe yerindedir çünkü faktoring hizmetlerinin üçüncü kişilerden 

alacakların temin edilmesini sağlaması ve tahsilâtı kolaylaştırmasından dolayı para aklamada 

kullanılması mümkündür. Örneğin uluslararası faktoring işlemlerinde gönderilen ve dış ticaret 

kaynaklı gibi görünen paraların bir kısmı suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olabilir. Ayrıca 

Faktoring işlemleri süreklilik arz etmektedirler. Bu yönüyle sürekli bir biçimde aklama 

faaliyetinde bulunulmasına neden olabilmektedir.  

Faktoring işlemlerinde büyük tutarlı faturaların tahsilinde genellikle EFT, havale gibi 

elektronik ödeme yöntemleri ve çek yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok fazla tercih edilen bir 

yol olmamakla birlikte, mevzuatımızda faktoringe konu olan alacakların faktoring şirketi 

tarafından nakit olarak tahsil edilmesini sınırlayan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, ilerde ayrıntılarına değinilecek olan sahte borç alacak ilişkisi kurmak suretiyle 

yahut faktoring şirketi ile anlaşarak veya bu şirketi ele geçirerek yüklü miktarda nakit paranın 

tek seferde veya bölünerek birkaç seferde faktoring işlemi gerçekleştiriliyor görüntüsü verilerek 

yasal sisteme sokulması ve yasa dışı kaynağından bu şekilde uzaklaştırılması söz konusu 

olabilmektedir. Bu işlem sahte borç-alacak ilişkisi kurulmak suretiyle normal ticari faaliyetini 

gerçekleştiren bir faktoring şirketi kötüye kullanılarak bir veya birkaç seferde aklama 

gerçekleştirilebileceği gibi faktoring şirketinin kurulması yahut yönetiminin ele geçirilmesi 

suretiyle bu işlemin sürekli bir şekilde gerçekleştirmesi de mümkün olabilecektir. Bu aşamada, 

bahsedilen şekilde gerçekleştirilebilecek aklama faaliyetlerinin tespit edilmesi ve/veya 

önlenmesine yönelik olarak, faktoring işlemlerine konu olan tüm ödemelerin veya belirli bir 

tutarın üzerindeki ödemelerin banka hesabı kullanılarak yapılması zorunluluğuna yönelik bir 

düzenlemenin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

Faktoring işlemlerini aklama ve terörün finansmanı açısından değerlendirirken unutulmaması 

gereken diğer bir husus bunların sürekli ve çok fazla fatura temliki içine gizlenmiş ve 

birbirinden bağımsız gibi görünen birçok işlemden oluşması ve dolayısıyla aklama ve terörün 

finansmanına ilişkin emarelerin tespitinin çok güç olduğudur. Dolayısıyla Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısında öngörülen, faktoring işleminin mal ve 

hizmet satışından doğduğunu belgeleyen faturaların seri numaralarının tutulduğu Fatura 

Merkezi Kayıt Sistemi’nin aklama ve terörün finansmanına ilişkin emarelerin tespitini 

kolaylaştırabileceği değerlendirilmektedir. 
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Faktoring hizmetlerinde esas risk faktoring sözleşmesine dayanak oluşturan faturaların 

gerçekten bir mal veya hizmet karşılığı olup olmaması veya gerçekten bir mal veya hizmet 

karşılığı ise fatura tutarlarının gerçek olup olmamasıdır. Sahte borç alacak ilişkisi oluşturmak, 

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamanın bilinen bir yöntemidir. Bu yöntem 

faktoring faaliyetlerinde de söz konusu olabilir. Naylon veya gerçek tutarı yansıtmayan bir 

fatura suç gelirlerinin aklanması riskini bünyesinde barındırır. Bu riskin düzeyi ise verilen 

hizmetin büyüklüğü ve türüne bağlıdır. Faktoring şirketlerinin sadece fatura iskontosu hizmeti 

verdiği faktoring türü diğerlerine göre daha büyük risk taşımaktadır. Fatura iskontosu 

yönteminde faktoring şirketi müşterisine sadece finansman işlevi sunmaktadır. Dolayısıyla 

faktoring şirketi müşterisinin borçluları ve yaptıkları işin mahiyeti hakkında hiçbir fikir sahibi 

değildir. Suç gelirlerinin aklanması riski fatura iskontosu yönteminin bu niteliği dolayısıyla 

yüksektir.  

Fatura iskontosu faktoring yönteminde bazı unsurlar suç gelirlerinin aklanması riskinin daha da 

artırır. Bunlar; 

 Sınır ötesi/Uluslararası faktoring, 

 Faktoring müşterisinin alacaklarını kendisinin tahsil etmesi, 

 Gizliliği olan, tam değerinin tespiti mümkün olmayan mallar, 

 Büyük miktarlı mallardır. 

Her ne kadar aklama için uygun bir yöntem olsa da bir takım unsurlar aklayıcılar için faktoring 

işlemlerinin cazibesini azaltır. Bunlar ise; 

 Faktoring şirketinin müşterisine ve iskonto ettiği faturalara ilişkin kayıtları tutması ve 

tahsilâtı kendisinin yönetmesi, 

 Rücu edilemez faktoringin uygulanması, 

 Müşteri işlemlerinin takibi izlenmesi yerinde ziyaretlerin yapılması, 

 Borç-alacak dengesinin faktoring şirketince takip edilmesi, 

 Düzenli istatistikler oluşturulması, 

 Müşterilerin kredibilitesi ve riskliliğinin tespitine ilişkin süreçlerin varlığıdır. 

Faktoring işlemleri ile sağlanan finansman, mevcut bir alacağın finansmanıdır. Başka bir 

deyişle, faktoring şirketi tarafından alacaklı firmadan alacağın satın alınmasıdır. Bu nedenle, 

alacak mutlaka fatura ile belgelenmelidir. Faturaya dayanmayan ya da faturayla temsil 

edilmeyen bir alacak, faktoring konusu olamamaktadır. Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre; satın alınan 

alacağın kambiyo senedine bağlı bile olsa mutlaka fatura veya benzeri belge ile desteklenmesi 

şart koşulmuştur. Bu sayede hem fiktif mal ve hizmet ticaretinin kredilendirilmesinin önlenmesi 

amaçlanmış, hem de faturasız mal satışlarından kaynaklanan vergi kayıplarının önlenmesi 
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hedeflenmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesiyle Faktoring şirketlerinin 

BDDK denetimine geçtikleri 01.01.2006 tarihinden bu yana BDDK tarafından bu şirketler 

nezdinde denetimler gerçekleştirilmiş ve tespitler çerçevesinde fatura ile tevsik gibi 

düzenlemelere aykırı uygulamalar dolayısıyla şirketlere idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu 

denetimler sonucunda aslında var olmayan şirketler ve tabela şirketler üzerinden çok ciddi 

işlemlerin yapılmış olduğu tespit edilmiş, yapılan rutin denetimler ve intibak denetimleri 

sonucunda bazı faktoring şirketinin faaliyet lisansları BDDK tarafından iptal edilmiştir.  

Aklama ile mücadelede bastırıcı tedbirler ne kadar önemli ise önleyici tedbirler de o derece 

önemlidir. Faktoring sektörünün yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlerliğini sağlamaya 

yönelik denetimler bir nevi aklamaya ilişkin önleyici tedbirler kapsamında değerlendirilebilir. 

Söz konusu şirketlerin içinde bulundukları sektörleri düzenleyen mevzuat Karşısındaki 

yeterliliklerinin ve faaliyetlerinin izlenmesi bu sektör aracılığıyla suç gelirlerini aklama 

risklerini de azaltacaktır.  

Daha önce belirtildiği gibi yürürlükteki mevzuat uyarınca faktoring işlemlerinin geçerli 

faturalar ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ancak bir takım unsurların varlığı faktoring 

işlemleri sırasında bu işlemleri gerçekleştirecek olan kişi veya kurumlara, yasal olarak kusursuz 

gibi görünen süreçte aklama olduğu yolunda fikir verebilmektedir. Faktoring şirketine vadeli 

satıştan doğan alacağını devreden firmanın müşterisi olan kişilere (alıcı), piyasa koşullarına 

göre sürekli ve yüksek bedellerle mal veya hizmet satışı gerçekleştirmesi, alıcı firmanın kendi 

mali gücünün çok üstündeki vadeli borçlarını zamanında ödemesi veya bu konuda taahhütte 

bulunması,  böyle bir durumda satıcı firmanın alıcı firma lehine borcunu ödeyeceği yönünde 

garantiler vermesi sahte bir borç alacak ilişkisinin olduğuna ve aklamaya ilişkin risklerin 

varlığına yönelik göstergeler arasındadır. 

Faktoring işlemlerinin geçerli faturaya dayalı olması gerekliliği her ne kadar kayıt dışılığı 

azaltıcı bir rol oynama özelliğine sahipse de, faktoring işlemlerinde nadir olarak uygulanan bir 

yöntem olarak, vadeli satışlarda faturanın temliki yanında kambiyo senedi de düzenlendiği 

görülmektedir. Bunun nedeni faktor’ün alacağını tahsil edememesi durumunda kambiyo 

senetleri ile kanuni takip yollarına başvurmak istemesidir. Böyle bir durum, sahte borç-alacak 

ilişkisi oluşturularak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yardımcı 

olabilecek zayıf bir nokta oluşturmaktadır.  

Sahte borç alacak ilişkisinin bulunması terörün finansmanıyla mücadele Açısından da risk 

oluşturmaktadır. Aslında var olmayan fiktif faturalar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen bir 

faktoring işleminde, bu işlem sayesinde fon sağlayan şirketin (satıcı) herhangi bir terör 

örgütüyle bağlantılı olması, terör örgütünün faaliyetlerinin bu yolla finanse edilme ihtimalini 

ortaya çıkarmaktadır. Faktoring, doğası gereği sürekli finansman sağlayan bir finansal 

enstrümandır. Örgüt yandaşları veya militanları tarafından kurulması başarılmış yahut yönetimi 
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bu kişilerin eline geçmiş şirketler vasıtasıyla terör örgütleri eylemlerinin finansmanını sürekli 

olarak bu yolla temini söz konusu olabilir. Yakın zamana kadar, faktoring şirketleri üzerindeki 

denetimin istenilen düzeyde olmaması dolayısıyla bir fatura üzerinden birden fazla faktoring 

işleminin gerçekleştirilmesi ve fatura fotokopileri üzerinden dahi faktoring işlemlerinin 

gerçekleştirilebiliyor olmasının bu riskin büyüklüğü konusunda fikir verebileceği 

değerlendirilmektedir. 

Finansman terörizm için yaşam kaynağıdır. Ancak para, terör için gerekli bir unsur olmasına 

karşın tek unsur değildir. Çünkü terör pahalı değildir. Terörün finansmanında yüklü miktarda 

para hareketi olmayacağından bunların tespiti bir o kadar zor olacaktır. Faktoring işlemlerinin 

dayanağı olan faturaların tutarlarının değişkenlik göstermesi, bu yolla terör eylemlerinin 

finansmanını kolaylaştıracaktır. Yüklü miktarda olmayan, çok miktardaki işlem içerisine 

gizlenmesi kolay olan ve terörün finansmanına yönelmiş fon kaynakları, faktoring işlemleri 

sayesinde fark edilmeden istenilen yerlere kanalize edilebilecektir.  

Sahte borç-alacak ilişkisi ile yasal olarak faaliyette bulunan faktoring şirketlerinin aklamada 

araç olarak kullanılmasının yanında, faktoring şirketi kurulması yahut mevcut bir faktoring 

şirketinin yönetiminin ele geçirilmesi ile de aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya 

terör eylemlerini finanse etme amaçlarıyla kurulan veya ele geçirilen bir faktoring şirketi ile 

sahte borç-alacak ilişkisi kurmak aklayıcılar Açısından daha kolay olacaktır.   

Ülkemizde ve diğer birçok ülkede faktoring şirketi kurmak için gerekli şartlar banka kurmak 

için gerekli olan şartlar kadar ağır değildir. Bir faktoring şirketi kurulması veya yönetiminin ele 

geçirilmesi sağlandıktan sonra, suç kaynaklı fonların bu şirket üzerinden mali ve ticari sisteme 

sokulması kolaylıkla mümkün olur. Böyle bir faktoring şirketi aracılığıyla, bağlantılı olduğu 

firmalar arasında mal alım satımı yaparak da suç geliri aklanabilir. Bu tarz faaliyetler bir ülke 

içerisinde gerçekleştirilebileceği gibi farklı ülkelerde kurulmuş şirketler olduğunda birden fazla 

ülkede de gerçekleştirilebilir. Yurt dışında paravan şekilde kurulmuş şirketlerin bulunması ve 

bu şirketlerin kullanılması ülkeler arasında fonların daha rahat transferine, dolayısıyla suçtan 

elde edilen fonların gizlenmesine olanak sağlar.  

Hem terörizmin finansmanında hem de kara paranın aklanmasında faktoring işlemlerinin ve 

şirketlerinin kullanılmasının engellenmesi, faktoringin yasa dışı faaliyetler bakımından 

cazibesini yitirmesinin sağlanması öncelikle sektörün sıkı denetiminden geçmektedir. Yasal 

yükümlülüklerini yerine getiren ve düzenli olarak denetlenen şirketlerin yer aldığı bir sektör, 

aklayıcılar için cazip bir alan olmaktan çıkar. Bir diğer önemli unsur ise sektörde faaliyet 

gösteren şirketlere aklama ve terörün finansmanı ile mücadele çerçevesinde getirilen 

yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesidir. Aklayıcıların yeni 

yöntemler geliştirme hususunda ne derece üretken, terör örgütlerinin ise ne derece cüretkâr 
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olabilecekleri düşünüldüğünde sektörü düzenleyen ve denetleyen kuruluş olan BDDK ile 

aklama ve terörün finansmanı ile mücadele eden MASAK’ın faktoring faaliyetlerine ilişkin 

denetim ve gözetim konularında koordine çalışmasının büyük öneme sahip olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Uluslararası Faktoring 

Uluslararası (Sınır ötesi) Faktoring faaliyetlerinin ulusal (yurt içi)  çapta yapılan faktoring 

işlemlerine nazaran bir takım farklılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, Uluslararası faktoring 

işlemlerinde faktoring şirketleri kendilerine bağlı muhabir finansal şirketlerle birlikte hareket 

etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk aklama açısından riski artırmaktadır. Uluslararası 

faktoring’de yerli ve yabancı faktor’ler birbiriyle olan ilişkilerini aralarındaki bir sözleşme ile 

kurmaktadırlar. Bu sözleşmenin en önemli yanı faktor’lerin birbirlerine her zaman muhabir 

faktor olma taahhüdünde bulunmalarıdır. İki ayrı ülkedeki faktorler yaptıkları bu sözleşme 

gereğince birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Örneğin faktor’ün müşterisi ve işin 

niteliği ile ilgili olarak yaptığı araştırmaları yurt dışı faktoring’de güvene dayalı olarak muhabir 

faktor kuruluş gerçekleştirmektedir. Muhabir bir kuruluşun faktoring faaliyetlerinde yer alıyor 

olması beraberinde bir takım riskler içermektedir. Esasen buradaki aklama riski muhabir 

bankacılıkta belirlenmiş olan aklama riskine benzer niteliktedir. Muhabir faktoring ilişkisinin 

güvene dayalı bir sistem olmasından yararlanarak, anlaşılan bir muhabir ithalat faktor’ünün, 

aklayıcıların yapacakları dış ticaret işlemlerinde yanıltıcı istihbarat sağlamaları mümkündür. 

Böyle bir durumda, ihracat faktor’ünün ülkesindeki suçtan elde edilmiş fonların faktorler 

tarafından transfer edilmesi sağlanabilir. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) veya Uluslararası 

Para Fonu (IMF) gibi kuruluşlar nezdinde, yeterli düzeyde yasal altyapısı bulunmadığı veya 

izleme ve kontrol mekanizmalarının gelişmediği için listeye alınmış ülkeler ile iş ilişkisi 

içerisinde bulunan firmalarla yapılan faktoring işlemleri daha yüksek risk taşıdığı kabul 

edilmektedir.  

Uluslararası faktoring işlemleri gerçekleştiren şirketler büyük çoğunlukla bu alanda faaliyet 

gösteren bir zincir kuruluşa üyedirler. Bu kuruluşlara üye olmanın sağladığı bir kolaylık olarak 

faktoring şirketleri ilgili ülkede muhabir faktor kuruluş aramazlar. Zincir kuruluşlar kendilerine 

üye ilgili ülkedeki diğer bir faktoring kuruluşu ile muhabirlik ilişkisine aracılık ederek bu 

hizmeti sunmaktadırlar. Dolayısıyla bunlara üye faktoring şirketleri tarafından muhabirlik 

ilişkilerinin kötüye kullanılması suretiyle aklama faaliyetlerine girişilmesi daha zordur. Ancak 

belirtmek gerekir ki; uluslararası faktoring faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bu gibi 

kuruluşlara üye olunması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dünya genelindeki uluslararası 

faktoring faaliyetlerinin büyük çoğunluğunun bu zincir kuruluşlar aracılığıyla yapılmaktadır. 

Bunlara dâhil olunmaksızın yapılan faktoring işlemlerinin aklama ve terörün finansmanı 

açısından daha yüksek düzeyde risk taşıdıkları göz önünde bulundurularak bunlara ilişkin 

denetim ve kontrol faaliyetlerinin daha sıkı gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 
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Faktoring hizmetleri alacakların satın alınması suretiyle finansman sağlamak dışında, 

muhasebe hizmeti sunulması, alacakların takibi, yönetimi ve benzer diğer işlemleri de 

kapsamaktadır. Ancak, yurt dışı faktoring söz konusu olduğunda sunulan temel hizmet 

“finansman hizmeti”dir. Diğer hizmetler satın alınmaz ise faktor’ün denetimi sadece borçlu 

firmanın ödeme kapasitesi ile ilgili olur. Yani finansman, söz konusu işlemlerin muvazaalı ya 

da gerçek dışı yapılıp yapılmamasına göre değil, borçlunun ödeme gücüne göre sağlanacaktır. 

Dolayısıyla paranın geleceği ülkenin faktor’ünün aracılığıyla yapılacak ödemelerde bir sorun 

olmayacağı için işlemler üzerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığına 

ilişkin herhangi bir şüphe de oluşmayabilir. Diğer yandan faktoring sürekli bir finansman 

tekniğidir ve sürekli bir biçimde aklama faaliyeti gerçekleştirilmesine imkân sağlar. İhracat 

işlemleri sırasında faktor tarafından transfer edilen paralar da bu işlemlerin arasında gizlenerek 

gerçekleştirilebilir. Yani gerçekten yapılan bir dizi dış ticaretten kaynaklı gibi görünen paraların 

bir kısmı suç geliri olabilir.  

Uluslararası faktoringin doğasından kaynaklanan ve belirlenmesi çok büyük güçlükler arz eden 

gerçek dışı işlemler veya fiyatlandırmaların aklayıcılar açısından kötüye kullanımının 

engellenmesi ülkeler arası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Uluslararası faktoring işlemlerini 

gerçekleştirmek isteyen faktoring şirketlerinin uluslar üstü bir kurum tarafından (örneğin FCI) 

uymaları gereken minimum standartların belirlenmesi yerinde olacaktır. Bugün itibariyle 

faktoring şirketlerinin uluslararası işlemlerinde uyacakları prosedürleri belirleyen Uluslararası 

Faktorler Birliği (FCI) ve Uluslararası Faktorler Grubu (IFG) gibi organizasyonlar 

bulunmaktadır. Ancak belirlenen kurallar yalnızca kendi üyeleri tarafından uygulanmak 

zorundadır ve bu tarz organizasyonlara üyelik isteğe bağlıdır. Dolayısıyla genel geçer bir 

prosedür küresel bazda henüz oluşmamıştır.  Uluslararası faktoring işlemi gerçekleştirmek 

isteyen şirketler için çeşitli kolaylıklar sağlayan bu organizasyonlar uluslararası faktoring’in 

gelişmesine de büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu yönde bir zorunluluk bulunmamasına karşın 

uluslararası faktoring işlemleri yapan şirketlerin tamamına yakını bu organizasyonlardan en az 

birine üyedirler. Dolayısıyla aklama ve terörün finansmanının önlenmesi Açısından bu 

uluslararası kuruluşlar nezdinde veya bu kuruluşlar tarafından izleme ve kontrol yapılması söz 

konusu olabilir. Aklama ve terörün finansmanı açısından en büyük risk taşıyan alanın 

uluslararası işlemler olduğu düşünüldüğünde bu tarz bir kontrol mekanizmasının etkili sonuçlar 

vereceği değerlendirilmektedir.    

Hem ulusal hem de uluslararası faktoring işlemlerinde müşterinin tanınması ilkesine ilişkin 

(kimlik tespiti gibi) önlemler ile işin devamında bu bilgilerin teyidine ilişkin önlemler ortaya 

çıkabilecek sahteciliği önleyebileceği gibi aklayıcıların da bu sistemi kullanmalarını 

engelleyecek önemli mekanizmalardır. Uluslararası faktoring de müşterinin iyi tanınması kadar 

faktoring işleminin önemli bir unsuru olan muhabir faktor kuruluşun da iyi tanınması, güvenilir 

olması gereklidir. Faktoring kuruluşları bir işleme başlamadan önce ayrıntılı olarak müşteri tanı 

(CDD) önlemlerini uygulamalı ve müşterileri hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmalıdırlar. 
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Müşterinin borçlularına ilişkin birçok bilgiyi sadece müşteri firmadan temin edilebileceğinden 

bu önlemler ayrıca önem arz etmektedir. Bazı durumlarda müşterinin borçluları hususunda 

faktoring şirketinin araştırma yapması dahi söz konusu olabilmelidir. Riskli görülen alanlarda 

genişletilmiş müşterini tanı ilkesi (Enhanced Due Diligence) uygulanmasının zorunlu tutulması 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

D. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ 

 

Varlık yönetim şirketleri, buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bir nevi 

faktoring hizmeti vermektedir. Bununla beraber borçlarını satın aldıkları müşterileri yalnızca; 

 Banka,  

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  

 Diğer mali kurumlar (finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman 

şirketleri gibi finansman sağlama veya ödünç para verme işleriyle iştigal eden tüzel 

kişiler) 

olarak belirlenmiştir. Borçların, bankalar TMSF ve diğer mali kurumlardan satın alınması 

sırasında herhangi bir yükümlülük doğmayacağını kabul etmek gerekir. Nitekim varlık yönetim 

şirketlerinin bu müşterileri TMSF hariç zaten yükümlü durumundadır. Her ne kadar 5549 sayılı 

Kanun ve Tedbirler Yönetmeliğine bakıldığında bu finansal kuruluşların da varlık yönetim 

şirketlerinin müşterileri olduğu ve bu şirketlerin de her işlemde kimliklerinin tespit edilmesi 

gerektiği sonucu çıksa da, varlık yönetim şirketlerinin yükümlü yapılmasındaki temel amacın 

bu olmadığı düşünülmektedir. Nitekim varlık yönetim şirketlerinin faaliyet konularına 

baktığımızda önemli hizmetler verdiklerini görmekteyiz. Örnek olarak varlık yönetim 

şirketleri; alacakları ve diğer varlıkları alıp yeniden yapılandırarak veya yapılandırmadan 

satabilmekte, alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman 

sağlayabilmektedir.  

Bu kapsamda varlık yönetim şirketlerinin asıl yükümlülükleri borç ve varlıkları alırken değil 

satarken ortaya çıkacaktır. Bu satışlarda aklama ve terörün finansmanı açısından ne gibi riskler 

doğacağına yönelik henüz somut verilere ulaşılamamıştır. Ancak sonuçta devredilen borçları 

veya varlıkları varlık yönetim şirketlerinin satması faaliyeti herhangi bir emlakçı ya da 

kuyumcunun satış yapmasından farksızdır. Bu yüzden bu varlık ve alacakları kimlerin aldığı 

hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.  

Bu kapsamda varlık yönetim şirketlerinin karşı karşıya kaldıkları aklama ve terörün finansmanı 

riskinin müşterisinin profili ilgili olduğu söylenebilir. Bu sebeple varlık yönetim şirketleri 

mevzuatın gerektirdiği durumlarda varlık ve alacaklarını sattığı müşterilerinin kim olduğu ve 

amaçları hakkında bilgi edinmek için gerekli dikkat ve özeni göstermelidirler. 
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Varlık yönetim şirketlerinin kimlik tespiti yükümlülükleri kanımızca bankalar, TMSF ve diğer 

mali kurumlardan alacak veya diğer varlıkları aldıktan sonra bunlar hakkında yürüttükleri 

faaliyetler sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda alacak ve diğer varlıkların satış 

işlemlerinde işleme konu varlık ya da alacağın tutarı 20.000 TL ve üzeri olduğunda kimlik 

tespiti yapılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki varlık ve alacakları satın alan kişinin bedeli suç 

gelirleriyle karşıladığından veya varlıkları bir suça yönlendireceğinden şüphelenilmesi 

durumunda, kimlik tespiti yapmak için tutar sınırı aranmayacaktır. Kimlik tespitinin 

müşterilerin niteliğine göre hangi usul ve esaslarda yapılacağı Tedbirler Yönetmeliği 

anlatılırken ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Bunun yanında varlık yönetim şirketlerinin dikkat etmesi gereken diğer husus ise nihai 

faydalanıcının tespit edilmesidir. Nitekim suç geliri sahipleri kendi kimliklerini saklamak 

amacıyla başkalarını kullanarak da varlık ve alacakları almak isteyebilirler. Tedbirler 

Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gerçek faydalanıcının tanınması gerektiğine işaret etmiştir. 

Yani varlık yönetim şirketleri, varlık ve alacakları satın alanların kendi hesabına mı yoksa 

başkası hesabına mı aldığını anlamak için gerekli tedbirleri almalı, başkası hesabına işlem 

yapanların bunu belirtmeleri gerektiğine dair işyerlerine duyuru asmalıdır. Eğer satın alan 

müşteri başkası hesabına işlem yaptığını belirtirse hesabına işlem yapılan kişinin de kimliği 

usulünce tespit edilmelidir.  

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetlerine bakıldığında varlık ve alacakların satılması sırasında 

müşterilerinin profillerine göre aklama veya terörün finansmanı riskiyle karşılaşabilecekleri 

düşünülmektedir. Varlık yönetim şirketleri; müşterisinin bedeli yasadışı yollarla elde edilen 

gelirle aldığına veya satın alınan varlık ve alacakların yasadışı amaçlarla kullanılacağına 

yönelik şüphe duyduklarında bunu MASAK’a bildirmelidirler. Varlık yönetim şirketleri 

kullanılarak aklama veya terörün finansmanı suçunun nasıl işleneceğine yönelik somut örnekler 

olmadığı için varlık yönetim şirketleri, MASAK 13 sıra nolu Genel Tebliği’nin 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Başkanlık elektronik ve kağıt ortamındaki şüpheli 

işlemlerin bildirimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yükümlüler için genel ve 

sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayımlayabilir” hükmü uyarınca 

yayımlanan şüpheli işlem tiplerini dikkate almalı, bunun yanında müşterilerinin bulunduğu 

sektörler için özel olarak hazırlanmış şüpheli işlem tiplerine dikkat etmelidirler. 

Burada tekrar üzerinde durulmalıdır ki bu yükümlülük açısından parasal bir limit yoktur. Yani 

satılan varlık ve alacağın tutarının düşük olması durumunda dahi herhangi bir şüphe 

duyulduğunda bu şüphe MASAK’a iletilmelidir. Şüpheli işlem konusunda unutulmaması 

gereken bir diğer husus ta bildirimin yapılması için işlemin tamamlanması veya hizmetin 

verilmesinin gerekmediğidir. İşlem teşebbüs aşamasında dahi kalsa yükümlü şüphesini 

bildirmelidir.  Şüpheli işlem bildirim usulü Tedbirler Yönetmeliği açıklanırken anlatıldığı 

şekilde yapılmalıdır. 
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VI. YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİNE İLŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

 

Finansal Kiralama Şrketleri nezdinde 2016 yılında 3 adet, 2017 yılında 4 adet ve 2019 yılında 

4 adet yükümlü denetime tabi tutulmuş olup herhangi bir ihlal ile karşılaşılmamıştır. (2018 yılı 

denetimi bulunmamaktadır) 

Finansman Şirketleri nezdinde 2016 yılında 4 adet 2017 yılında 2 adet yükümlü denetime tabi 

tutulmuş olup herhangi bir ihlal ile karşılaşılmamıştır. 

Faktoring Şirketleri nezdinde 2016 yılında 5 adet 2017 yılında 5 adet yükümlü denetime tabi 

tutulmuş olup herhangi bir ihlal ile karşılaşılmamıştır. (2018 yılı denetimi bulunmamaktadır) 

2019 yılından devam eden 5 adet denetim bulunmaktadır. 

Varlık Yönetim Şirketleri nezdinde 2017 yılında 4 adet 2019 yılında 1 adet yükümlü denetime 

tabi tutulmuş olup, 2017 yılı denetimlerinde bir yükümlüye 1162,540 TL idari para cezası 

uygulanmıştır. 

 

VII. TESPİT VE ÖNERİLER 

Finansal kiralama işlemi sırasında müşteriye/kiracıya, klasik banka kredilerinde uygulandığı 

şekliyle, malın satın alımında kullanılmak üzere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Finansal 

kiralama şirketi ödemeyi doğrudan ilgili varlığı satan şirketin banka hesabına bizzat 

aktarmaktadır. Kiracı kiraladığı varlığa ilişkin ödemeleri aralarında yapmış oldukları sözleşme 

uyarınca ilgili finansal kiralama şirketine yapmaktadırlar. Dolayısıyla finansal kiralamanın 

bu ilk aşamalarında çoğunlukla aklayıcıları cezbeden herhangi bir husus bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. Aklama açısından cazip kısım sözleşmenin imzalanmasından 

sonra ödeme planının belli olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Finansal kiralama taksitlerinin 

düzenli olarak suç geliriyle ödenmesi suretiyle bu fonların şüphe uyandırmadan mali 

sistem içerisine sokulması mümkün olabileceği gibi ödemelerin olması gerekenden erken 

yapılması veya bir seferde sözleşmeye konu kiranın hepsinin ödenmesi ve sözleşmenin 

sonlandırılmak istenmesi suretiyle suçtan elde edilen gelirin/karaparanın aklanması söz 

konusudur. Bu tarz bir işlem ile finansal kiralamaya konu olan varlığın finansmanını 

sağlamaktan ziyade asıl yapılmak istenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin 

(karaparanın) izini kaybettirmek ve söz konusu varlığı suç geliri ile değil de yasal olan finansal 

kiralama yoluyla temin edildiği kanaati uyandırmaktır. Finansal kiralama şirketlerinin kabul 

ettikleri ödemeler, aralarında finansal kiralama sözleşmesi olan ve bu sözleşmede kayıtlı 

bulunan şirketler tarafından yapılan ödemelerdir. Yukarıda bahsi geçen taksitlerin suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ödenmesi ile erken yahut toplu ödeme durumları 

dışında finansal kiralama sektörünün aklama açısından bünyesinde çok büyük riskler 

barındırdığını söyleyemeyiz. Finansal kiralama sözleşmesi sona erene kadar mülkiyetin 

kiracı üzerinde olmaması, finansal kiralama şirketlerinin nakden ödemeleri kabul 
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edememesi yani ödemelerin ancak bankacılık sektörü kanalıyla (havale, eft) yapılabiliyor 

olması aklama açısından risk düzeyini indirgeyen unsurlardır. Günümüzde bazı ülkelerde 

finansal kiralama alanında düzenlemeler bulunmamakta, finansal kiralama işlemleri adi 

sözleşmeler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu durum yasal engellerin aşılması anlamında aklama 

suçu açısından önemlidir. Bu tarz işlemlerin yasal bir çerçeve içinde tanımlanmaması 

uygulamada bazı boşlukları da beraberinde getirmektedir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerini aklamak gayretinde olanların denetimin zayıf olduğu alan ve bölgelere kayma 

eğiliminde olduğu bilinmektedir. Öte yandan; taraflar arasında genel ticari düzenlemeler 

kapsamında yapılan sözleşmelerde genelde sözleşme serbestisi ilkesi geçerlidir ve bu durum 

aklamanın daha kolay gerçekleştirilmesine neden olabilir. Sonuç olarak, bu konuda yasal olarak 

tanımlanmış bazı kurumlar ve uygulamaların olmaması, aklama suçu ile mücadelede yer alan 

bazı önlemlerin yeterli etkinlikte uygulanmamasına yol açar. Dolayısıyla finansal kiralama 

sektöründe işlem yapan tüm finansal kiralama şirketlerinin müşterilerine ilişkin tam bir 

kredi araştırması yapmaları, kimlik tespitine ve aklama ve terörün finansmanı ile 

mücadele mevzuatı uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları diğer yükümlülükleri 

yerine getirmeleri ve aklama ve dolandırıcılık riskleri algıladıklarında müşteri durumunu 

sürekli takip gibi ek önlemler almaları gerekmektedir. Finansal kiralama sözleşmesi 

imzalanmadan önce finansal kiralama şirketleri/kiralayanlar müşterilerinin işinin 

mahiyetini öğrenmek amacıyla çoğunlukla kiracılarının iş yerlerini ziyaret etmektedirler. 

Bu ziyaretler sırasında müşteriye ve finanse edecekleri varlığın kullanım alanlarına 

yönelik tatmin edici bilgiyi elde etmeleri aklama ve terörün finansmanı ile mücadele 

açısından da fayda sağlayacaktır. 

Tüketici finansmanı sistemi, ürün ve/veya hizmetlerin bayilik kanalıyla kredilendirildiği, alınan 

ürün/hizmetin fatura ile beyan edildiği finansman sistemidir. Tüketici finansmanı şirketlerinin 

tüketiciye kredi sağlayan diğer finans kurumlarından en büyük farkı bayilik kanalıyla kredi 

vermesi ve tüm kredi işlemlerinin satış noktasında tamamlanmasıdır. Tüketici Finansmanı 

şirketleri, müşterilerin bütçe ve ödeme şartlarına uygun olarak her türlü mal ve hizmet alımını 

kredilendirmek üzere kurulmaktadırlar. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren finansman 

şirketlerinin büyük çoğunluğu, satış finansman şirketi olarak bilinen ve çoğunlukla kendi 

müşterilerini finanse etmek üzere kurulmuş, taşıt üreticisi firmaların kardeşi 

niteliğindeki kuruluşlardır. Kendi ürünlerini talep eden tüketicilere diğer kredi 

kurumlarının sunmuş oldukları kredi maliyetleri üzerinden, satış noktasında, 

formaliteden uzak ve hızlı bir şekilde finansman sağladıklarından dolayı tercih 

edilmektedirler.  

Finansman şirketleri tarafından açılan krediler, sözleşmedeki esaslara göre tüketici adına, mal 

ve hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcı veya üreticiye ödenmektedir. Kredi 

geri ödemeleri, adına kredi açılanlar/müşteriler tarafından finansman şirketine yapılmaktadır. 

Finansman şirketi tarafından açılan bir kredinin geri ödemesi, suçtan kaynaklanan mal 
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varlığı değerleriyle (karaparayla) yapılarak bu paraların aklanması söz konusu 

olabilmektedir. Finansman şirketleri kullanılarak gerçekleştirilebilen bu aklama 

yöntemiyle büyük miktarlarda suç gelirinin aklanması diğer yöntemlere nazaran daha 

zordur. Çünkü finansman şirketleri mal veya hizmet bazında kredilendirme yaparlar ve bu mal 

ve hizmetlerin nakdi değeri nispeten sınırlıdır. Finansman şirketleri yoluyla büyük miktarda suç 

gelirinin aklanması söz konusu şirketler aracılığıyla birden fazla kredi ürünü kullanmakla 

mümkündür. Herhangi bir yasal geliri olmayan bir kişi üzerinde çok sayıda kredi ürününün 

bulunması bunların MASAK yetkili otoritelerin dikkatini çekebileceğinden ötürü aklayıcılar 

açısından pek fazla tercih edilmemektedir. Burada bir diğer metot olarak nihai yüklenicisi 

aynı olan birden fazla kişi adına açılmış kredi hesaplarının kullanılması söz konusu 

olabilir. Şirinler (Smurfing) yönteminin finansman şirketlerine uyarlanmış şekli olarak 

nitelendirilebilecek bu tarz uygulama ile kamu otoritelerince fark edilmeden suç 

gelirlerinin aklanmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 

Finansman şirketleri birer kredilendirme kurumu olduklarından müşterilerine ilişkin 

kredi notu araştırmaları yapmaktadırlar. Kredi riskinden korunmak amacıyla yaptıkları 

bu araştırma aklama ve terörün finansmanı ile mücadele açısından da önem 

taşımaktadır. Kredi notu araştırmasını yeter derecede yapan kredi kurumları aracılığıyla 

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin yasal sistem içerisine sokulması daha zordur. Kredi 

kartı faturalarının düzenli ödenip ödenmediği, kaç adet ve tipte banka hesabının olduğu, 

gecikmiş ödemeler, karşılıksız çekler ve batık krediler, finansal kurumlar ile ne kadar zamandır 

çalışıldığına ilişkin bilgiler, güncel toplam borç miktarı gibi bilgiler kredi notunu 

belirlemektedir.  

Ülkemizde kredi bilgileri Kredi Kayıt Bürosunda karşılıksız çek ve batık kredi bilgileri de 

“Kara Liste” olarak T.C. Merkez Bankası’nda tutulmaktadır. Diğer kredi kuruluşları gibi 

finansman şirketlerinin de Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye (KKB) üye olmaları mümkündür. Kredi 

kullandıracakları kişilere ilişkin kredi geçmişlerini bu kanaldan öğrenebilmektedirler. 

Finansman şirketleri aracılığıyla aklama faaliyetinde bulunan kişiler bu sektördeki 

ürünlerin nispeten küçük tutarlı olmasından dolayı yüksek miktardaki suç 

gelirini/karaparayı birden fazla finansman sözleşmesi imzalamak suretiyle aklamak 

isteyebilirler. Bu tarz bir durumda KKB’ye üye finansman şirketleri, farklı finansman 

şirketleri ile akdedilmiş bile olsa Kredi Kayıt Bürosundan müşteriye ait geçmişte veya 

güncel olarak başvuruda bulunduğu kredi ürünleri ve talep ettiği limitleri tanımlayan 

bilgilere ulaşabilmektedirler. KKB’ye üyeliği bulunmayan finansman şirketlerinin böyle 

bir imkânı bulunmadığından bu şirketler kullanılarak suç gelirlerinin aklanması nispeten 

kolay olabilecektir. Hem sektörel kredi riski hem de aklama riskinin azaltılması açısından 

Kredi Kayıt Bürosu gibi bir mekanizmanın bulunmasının olumlu olduğu ve 

kredilendirme yetkisi bulunan tüm kuruluşların bu mekanizma içerisinde yer alıp 

birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

http://www.kredipazari.com/kredi-notu-nedir.html
http://www.tcmb.gov.tr/
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Faktoring, firmaların satışlarından doğan vadeli alacaklarını faktor'e peşin bedel ile 

satmaları işlemidir. Bu sayede firmalar vadeli alacaklarını nakde dönüştürerek fon 

sağlamaktadırlar. Firmaların kolaylıkla finansman ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bu 

işlemler, yasa dışı fonların yasal sistem içersine sokulmasında ve yasa dışı kaynağından 

uzaklaştırılmasında aklayıcıların kullanabilecekleri bir yöntem olabilmektedir. 

Finansal hizmetlerin sunulduğu her yerde olabileceği gibi gerçek veya tüzel kişilere 

alacakları ile finansman sağlama yöntemi olan faktoringin de para aklamada 

kullanıldığından şüphelenilebilir. Bu şüphe yerindedir çünkü faktoring hizmetlerinin 

üçüncü kişilerden alacakların temin edilmesini sağlaması ve tahsilâtı kolaylaştırmasından 

dolayı para aklamada kullanılması mümkündür. Örneğin uluslararası faktoring 

işlemlerinde gönderilen ve dış ticaret kaynaklı gibi görünen paraların bir kısmı suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değeri olabilir. Ayrıca Faktoring işlemleri süreklilik arz 

etmektedirler. Bu yönüyle sürekli bir biçimde aklama faaliyetinde bulunulmasına neden 

olabilmektedir.  

Faktoring işlemlerinde büyük tutarlı faturaların tahsilinde genellikle EFT, havale gibi 

elektronik ödeme yöntemleri ve çek yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok fazla tercih edilen bir 

yol olmamakla birlikte, mevzuatımızda faktoringe konu olan alacakların faktoring şirketi 

tarafından nakit olarak tahsil edilmesini sınırlayan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, ilerde ayrıntılarına değinilecek olan sahte borç alacak ilişkisi kurmak suretiyle 

yahut faktoring şirketi ile anlaşarak veya bu şirketi ele geçirerek yüklü miktarda nakit paranın 

tek seferde veya bölünerek birkaç seferde faktoring işlemi gerçekleştiriliyor görüntüsü verilerek 

yasal sisteme sokulması ve yasa dışı kaynağından bu şekilde uzaklaştırılması söz konusu 

olabilmektedir. Bu işlem sahte borç-alacak ilişkisi kurulmak suretiyle normal ticari faaliyetini 

gerçekleştiren bir faktoring şirketi kötüye kullanılarak bir veya birkaç seferde aklama 

gerçekleştirilebileceği gibi faktoring şirketinin kurulması yahut yönetiminin ele geçirilmesi 

suretiyle bu işlemin sürekli bir şekilde gerçekleştirmesi de mümkün olabilecektir. Bu aşamada, 

bahsedilen şekilde gerçekleştirilebilecek aklama faaliyetlerinin tespit edilmesi ve/veya 

önlenmesine yönelik olarak, faktoring işlemlerine konu olan tüm ödemelerin veya belirli 

bir tutarın üzerindeki ödemelerin banka hesabı kullanılarak yapılması zorunluluğuna 

yönelik bir düzenlemenin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

Faktoring işlemlerini aklama ve terörün finansmanı açısından değerlendirirken 

unutulmaması gereken diğer bir husus bunların sürekli ve çok fazla fatura temliki içine 

gizlenmiş ve birbirinden bağımsız gibi görünen birçok işlemden oluşması ve dolayısıyla 

aklama ve terörün finansmanına ilişkin emarelerin tespitinin çok güç olduğudur. 

Dolayısıyla Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısında 
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öngörülen, faktoring işleminin mal ve hizmet satışından doğduğunu belgeleyen 

faturaların seri numaralarının tutulduğu Fatura Merkezi Kayıt Sistemi’nin aklama ve 

terörün finansmanına ilişkin emarelerin tespitini kolaylaştırabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Faktoring hizmetlerinde esas risk faktoring sözleşmesine dayanak oluşturan faturaların 

gerçekten bir mal veya hizmet karşılığı olup olmaması veya gerçekten bir mal veya hizmet 

karşılığı ise fatura tutarlarının gerçek olup olmamasıdır. Sahte borç alacak ilişkisi 

oluşturmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamanın bilinen bir yöntemidir. Bu 

yöntem faktoring faaliyetlerinde de söz konusu olabilir. Naylon veya gerçek tutarı yansıtmayan 

bir fatura suç gelirlerinin aklanması riskini bünyesinde barındırır. Bu riskin düzeyi ise verilen 

hizmetin büyüklüğü ve türüne bağlıdır. Faktoring şirketlerinin sadece fatura iskontosu hizmeti 

verdiği faktoring türü diğerlerine göre daha büyük risk taşımaktadır. Fatura iskontosu 

yönteminde faktoring şirketi müşterisine sadece finansman işlevi sunmaktadır. Dolayısıyla 

faktoring şirketi müşterisinin borçluları ve yaptıkları işin mahiyeti hakkında hiçbir fikir sahibi 

değildir. Suç gelirlerinin aklanması riski fatura iskontosu yönteminin bu niteliği dolayısıyla 

yüksektir.  

Fatura iskontosu faktoring yönteminde bazı unsurlar suç gelirlerinin aklanması riskinin daha da 

artırır. Bunlar; 

 Sınır ötesi/Uluslararası faktoring, 

 Faktoring müşterisinin alacaklarını kendisinin tahsil etmesi, 

 Gizliliği olan, tam değerinin tespiti mümkün olmayan mallar, 

 Büyük miktarlı mallardır. 

Her ne kadar aklama için uygun bir yöntem olsa da bir takım unsurlar aklayıcılar için faktoring 

işlemlerinin cazibesini azaltır. Bunlar ise; 

 Faktoring şirketinin müşterisine ve iskonto ettiği faturalara ilişkin kayıtları tutması ve 

tahsilâtı kendisinin yönetmesi, 

 Rücu edilemez faktoringin uygulanması, 

 Müşteri işlemlerinin takibi izlenmesi yerinde ziyaretlerin yapılması, 

 Borç-alacak dengesinin faktoring şirketince takip edilmesi, 

 Düzenli istatistikler oluşturulması, 

 Müşterilerin kredibilitesi ve riskliliğinin tespitine ilişkin süreçlerin varlığıdır. 

Faktoring işlemleri ile sağlanan finansman, mevcut bir alacağın finansmanıdır. Başka bir 

deyişle, faktoring şirketi tarafından alacaklı firmadan alacağın satın alınmasıdır. Bu nedenle, 

alacak mutlaka fatura ile belgelenmelidir. Faturaya dayanmayan ya da faturayla temsil 

edilmeyen bir alacak, faktoring konusu olamamaktadır. Bu sayede hem fiktif mal ve hizmet 
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ticaretinin kredilendirilmesinin önlenmesi amaçlanmış, hem de faturasız mal satışlarından 

kaynaklanan vergi kayıplarının önlenmesi hedeflenmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 

yürürlüğe girmesiyle Faktoring şirketlerinin BDDK denetimine geçtikleri 01.01.2006 

tarihinden bu yana BDDK tarafından bu şirketler nezdinde denetimler gerçekleştirilmiş 

ve tespitler çerçevesinde fatura ile tevsik gibi düzenlemelere aykırı uygulamalar 

dolayısıyla şirketlere idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu denetimler sonucunda aslında var 

olmayan şirketler ve tabela şirketler üzerinden çok ciddi işlemlerin yapılmış olduğu tespit 

edilmiş, yapılan rutin denetimler ve intibak denetimleri sonucunda birçok faktoring şirketinin 

faaliyet lisansları BDDK tarafından iptal edilmiştir.  

Aklama ile mücadelede bastırıcı tedbirler ne kadar önemli ise önleyici tedbirler de o derece 

önemlidir. Faktoring sektörünün yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlerliğini sağlamaya 

yönelik denetimler bir nevi aklamaya ilişkin önleyici tedbirler kapsamında değerlendirilebilir. 

Söz konusu şirketlerin içinde bulundukları sektörleri düzenleyen mevzuat Karşısındaki 

yeterliliklerinin ve faaliyetlerinin izlenmesi bu sektör aracılığıyla suç gelirlerini aklama 

risklerini de azaltacaktır.  

Daha önce belirtildiği gibi yürürlükteki mevzuat uyarınca faktoring işlemlerinin geçerli 

faturalar ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ancak bir takım unsurların varlığı faktoring 

işlemleri sırasında bu işlemleri gerçekleştirecek olan kişi veya kurumlara, yasal olarak kusursuz 

gibi görünen süreçte aklama olduğu yolunda fikir verebilmektedir. Faktoring şirketine vadeli 

satıştan doğan alacağını devreden firmanın müşterisi olan kişilere (alıcı), piyasa koşullarına 

göre sürekli ve yüksek bedellerle mal veya hizmet satışı gerçekleştirmesi, alıcı firmanın kendi 

mali gücünün çok üstündeki vadeli borçlarını zamanında ödemesi veya bu konuda taahhütte 

bulunması,  böyle bir durumda satıcı firmanın alıcı firma lehine borcunu ödeyeceği yönünde 

garantiler vermesi sahte bir borç alacak ilişkisinin olduğuna ve aklamaya ilişkin risklerin 

varlığına yönelik göstergeler arasındadır. 

Faktoring işlemlerinin geçerli faturaya dayalı olması gerekliliği her ne kadar kayıt dışılığı 

azaltıcı bir rol oynama özelliğine sahipse de, faktoring işlemlerinde nadir olarak uygulanan bir 

yöntem olarak, vadeli satışlarda faturanın temliki yanında kambiyo senedi de düzenlendiği 

görülmektedir. Bunun nedeni faktor’ün alacağını tahsil edememesi durumunda kambiyo 

senetleri ile kanuni takip yollarına başvurmak istemesidir. Böyle bir durum, sahte borç-alacak 

ilişkisi oluşturularak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yardımcı 

olabilecek zayıf bir nokta oluşturmaktadır.  

Faktoring, doğası gereği sürekli finansman sağlayan bir finansal enstrümandır. Örgüt yandaşları 

veya militanları tarafından kurulması başarılmış yahut yönetimi bu kişilerin eline geçmiş 

şirketler vasıtasıyla terör örgütleri eylemlerinin finansmanını sürekli olarak bu yolla temini söz 

konusu olabilir. Yakın zamana kadar, faktoring şirketleri üzerindeki denetimin istenilen 
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düzeyde olmaması dolayısıyla bir fatura üzerinden birden fazla faktoring işleminin 

gerçekleştirilmesi ve fatura fotokopileri üzerinden dahi faktoring işlemlerinin 

gerçekleştirilebiliyor olmasının bu riskin büyüklüğü konusunda fikir verebileceği 

değerlendirilmektedir. 

Finansman terörizm için yaşam kaynağıdır. Ancak para, terör için gerekli bir unsur olmasına 

karşın tek unsur değildir. Çünkü terör pahalı değildir. Terörün finansmanında yüklü miktarda 

para hareketi olmayacağından bunların tespiti bir o kadar zor olacaktır. Faktoring işlemlerinin 

dayanağı olan faturaların tutarlarının değişkenlik göstermesi, bu yolla terör eylemlerinin 

finansmanını kolaylaştıracaktır. Yüklü miktarda olmayan, çok miktardaki işlem içerisine 

gizlenmesi kolay olan ve terörün finansmanına yönelmiş fon kaynakları, faktoring işlemleri 

sayesinde fark edilmeden istenilen yerlere kanalize edilebilecektir.  

Sahte borç-alacak ilişkisi ile yasal olarak faaliyette bulunan faktoring şirketlerinin aklamada 

araç olarak kullanılmasının yanında, faktoring şirketi kurulması yahut mevcut bir faktoring 

şirketinin yönetiminin ele geçirilmesi ile de aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya 

terör eylemlerini finanse etme amaçlarıyla kurulan veya ele geçirilen bir faktoring şirketi ile 

sahte borç-alacak ilişkisi kurmak aklayıcılar Açısından daha kolay olacaktır.   

Ülkemizde ve diğer birçok ülkede faktoring şirketi kurmak için gerekli şartlar banka kurmak 

için gerekli olan şartlar kadar ağır değildir. Bir faktoring şirketi kurulması veya yönetiminin ele 

geçirilmesi sağlandıktan sonra, suç kaynaklı fonların bu şirket üzerinden mali ve ticari sisteme 

sokulması kolaylıkla mümkün olur. Böyle bir faktoring şirketi aracılığıyla, bağlantılı olduğu 

firmalar arasında mal alım satımı yaparak da suç geliri aklanabilir. Bu tarz faaliyetler bir ülke 

içerisinde gerçekleştirilebileceği gibi farklı ülkelerde kurulmuş şirketler olduğunda birden fazla 

ülkede de gerçekleştirilebilir. Yurt dışında paravan şekilde kurulmuş şirketlerin bulunması ve 

bu şirketlerin kullanılması ülkeler arasında fonların daha rahat transferine, dolayısıyla suçtan 

elde edilen fonların gizlenmesine olanak sağlar.  

Hem terörizmin finansmanında hem de kara paranın aklanmasında faktoring işlemlerinin ve 

şirketlerinin kullanılmasının engellenmesi, faktoringin yasa dışı faaliyetler bakımından 

cazibesini yitirmesinin sağlanması öncelikle sektörün sıkı denetiminden geçmektedir. Yasal 

yükümlülüklerini yerine getiren ve düzenli olarak denetlenen şirketlerin yer aldığı bir sektör, 

aklayıcılar için cazip bir alan olmaktan çıkar. Bir diğer önemli unsur ise sektörde faaliyet 

gösteren şirketlere aklama ve terörün finansmanı ile mücadele çerçevesinde getirilen 

yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesidir. Aklayıcıların yeni 

yöntemler geliştirme hususunda ne derece üretken, terör örgütlerinin ise ne derece 

cüretkâr olabilecekleri düşünüldüğünde sektörü düzenleyen ve denetleyen kuruluş olan 

BDDK ile aklama ve terörün finansmanı ile mücadele eden MASAK’ın faktoring 
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faaliyetlerine ilişkin denetim ve gözetim konularında koordine çalışmasının büyük öneme 

sahip olduğu değerlendirilmektedir. 

Uluslararası Faktoring 

Uluslararası (Sınır ötesi) Faktoring faaliyetlerinin ulusal (yurt içi)  çapta yapılan faktoring 

işlemlerine nazaran bir takım farklılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, Uluslararası faktoring 

işlemlerinde faktoring şirketleri kendilerine bağlı muhabir finansal şirketlerle birlikte hareket 

etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk aklama açısından riski artırmaktadır. Uluslararası 

faktoring’de yerli ve yabancı faktor’ler birbiriyle olan ilişkilerini aralarındaki bir sözleşme ile 

kurmaktadırlar. Bu sözleşmenin en önemli yanı faktor’lerin birbirlerine her zaman muhabir 

faktor olma taahhüdünde bulunmalarıdır. İki ayrı ülkedeki faktorler yaptıkları bu sözleşme 

gereğince birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Örneğin faktor’ün müşterisi ve işin 

niteliği ile ilgili olarak yaptığı araştırmaları yurt dışı faktoring’de güvene dayalı olarak muhabir 

faktor kuruluş gerçekleştirmektedir. Muhabir bir kuruluşun faktoring faaliyetlerinde yer alıyor 

olması beraberinde bir takım riskler içermektedir. Esasen buradaki aklama riski muhabir 

bankacılıkta belirlenmiş olan aklama riskine benzer niteliktedir. Muhabir faktoring ilişkisinin 

güvene dayalı bir sistem olmasından yararlanarak, anlaşılan bir muhabir ithalat faktor’ünün, 

aklayıcıların yapacakları dış ticaret işlemlerinde yanıltıcı istihbarat sağlamaları mümkündür. 

Böyle bir durumda, ihracat faktor’ünün ülkesindeki suçtan elde edilmiş fonların faktorler 

tarafından transfer edilmesi sağlanabilir. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) veya Uluslararası 

Para Fonu (IMF) gibi kuruluşlar nezdinde, yeterli düzeyde yasal altyapısı bulunmadığı veya 

izleme ve kontrol mekanizmalarının gelişmediği için listeye alınmış ülkeler ile iş ilişkisi 

içerisinde bulunan firmalarla yapılan faktoring işlemleri daha yüksek risk taşıdığı kabul 

edilmektedir.  

Uluslararası faktoring işlemleri gerçekleştiren şirketler büyük çoğunlukla bu alanda faaliyet 

gösteren bir zincir kuruluşa üyedirler. Ancak belirtmek gerekir ki; uluslararası faktoring 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bu gibi kuruluşlara üye olunması gibi bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. Dünya genelindeki uluslararası faktoring faaliyetlerinin büyük 

çoğunluğunun bu zincir kuruluşlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bunlara dâhil olunmaksızın 

yapılan faktoring işlemlerinin aklama ve terörün finansmanı açısından daha yüksek düzeyde 

risk taşıdıkları göz önünde bulundurularak bunlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin 

daha sıkı gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. Faktoring kuruluşları bir işleme başlamadan önce 

ayrıntılı olarak müşteri tanı (CDD) önlemlerini uygulamalı ve müşterileri hakkında sağlıklı 

bilgi sahibi olmalıdırlar. Müşterinin borçlularına ilişkin birçok bilgiyi sadece müşteri firmadan 

temin edilebileceğinden bu önlemler ayrıca önem arz etmektedir. Bazı durumlarda müşterinin 

borçluları hususunda faktoring şirketinin araştırma yapması dahi söz konusu olabilmelidir. 

Riskli görülen alanlarda genişletilmiş müşterini tanı ilkesi (Enhanced Due Diligence) 

uygulanmasının zorunlu tutulması göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Varlık yönetim şirketlerinin yükümlülüklerinin aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede 

ne kadar etkin olacağı konusunda bir öngörüde bulunmak oldukça güçtür. Tedbirler 

Yönetmeliği ile yükümlü gruplarına eklenen varlık yönetim şirketlerinden bugüne kadar 

herhangi bir ŞİB alınmamıştır. Varlık yönetim şirketlerinin hangi işlemler kapsamında yükümlü 

olduğuna dair MASAK tarafından alt düzenlemeler yapılmalıdır. Daha öncede değindiğimiz 

üzere varlık yönetim şirketlerinin varlıkları ve alacakları satın alırken yükümlülüklerinin 

olmadığına yahut basitleştirilmiş tedbirlere tabi olacağına yönelik alt düzenlemeler yapılması 

yerinde olacaktır. Her ne kadar varlık yönetim şirketlerinin aklama ve terörün finansmanı 

suçları için az risk teşkil ettiği anlaşılsa da, finansal piyasalarda işlem yapan şirketleri olmaları 

hasebiyle, varlık yönetim şirketlerinin yükümlü grupları arasında kalmasının uygun olduğu 

değerlendirilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, varlık yönetim şirketleri Tedbirler 

Yönetmeliğinde finansal kuruluş olarak düzenlenmemiştir. Ancak gerek 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununda gerekse BDDK tarafından yayınlanan finansal sektör raporlarında varlık yönetim 

şirketleri bir finansal kuruluş olarak sayılmaktadır. Bunun yanında varlık yönetim şirketlerinin 

finansal piyasada faaliyet gösterdikleri ve bir nevi faktoring hizmeti verdikleri göz önüne 

alındığında, bu kurumların finansal kuruluşlar arasında sayılması gerektiği de düşünülebilir. Bu 

bakımdan, Tedbirler Yönetmeliği ile BDDK düzenlemeleri ve Raporları arasında terminolojik 

bir uyum sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, varlık yönetim şirketlerinin 

ilave bir yükümlülük getirilmeden finansal kuruluş olarak düzenlenmesinin (terminolojik 

açıdan) uygun olacağı değerlendirilmektedir. Tedbirler Yönetmeliğine göre varlık yönetim 

şirketlerinin gerek uyum programı oluşturma gerekse de münhasıran uyum görevlisi atama 

yükümlülükleri bulunmamaktadır. Yükümlü grubu bazında aklama ve terörün finansmanı 

suçları bakımından riskin az olması nedeniyle mevcut durumun devam etmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Ancak bir önceki başlık altında yükümlü grubunun terminolojik açıdan 

finansal kuruluşlar arasında sayılması gerektiği belirtilmişti. Bilindiği üzere finansal kuruluşlar 

gerek uyum programı gerekse de münhasıran uyum görevlisi atamaktadırlar. Bu bakımdan 

varlık yönetim şirketlerinin ilave yükümlülük getirilmeksizin bir finansal kuruluş olarak 

düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında özetle; 

- Varlık yönetim şirketlerinin finansal kuruluş olarak tanımlanması, 

- Faktoring şirketlerinin ivedi olarak Uyum Yönetmeliği kapsamında uyum programı 

oluşturmak zorunda olan yükümlüler kapsamında alınması, 

- Finansman ve Finansal Kiralama şirketlerinin Uyum Yönetmeliği kapsamında uyum 

programı oluşturmak zorunda olan yükümlüler kapsamına alınmasının 

değerlendirilmesi, 

gerektiği düşünülmektedir. 
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