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Bankalar
Merkez Bankaları
Ticaret Bankaları
Yatırım Bankaları
Kalkınma Bankaları
Katılım Bankaları
Eximbank

• BDDK
• Uluslararası Bankacılık

BANKALAR
• Finansal Aracılık

• Likidite Yaratmak

• Para Politikalarının Etkinliğini Artırmak

• Ödeme Sisteminin Yönetimi

• Dış Ticaretin Fonlanması

MERKEZ BANKALARI
• 1211 Sayılı TCMB Kanunu

TİCARET BANKALARI
• 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

YATIRIM BANKALARI
Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal
yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde
aracılık ve danışmanlık yapan, işletmelere doğrudan kredi vermeyen ancak
işletmelerin orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finansal
kuruluşlardır. Yatırım bankaları, genellikle mevduat kabul etmeyen, ticari
bankacılık yapmayan ve kalkınma bankacılığı fonksiyonunun dışında kalan
alanlarda faaliyet gösteren mali kurumlar şeklinde de tanımlayabiliriz.

Yatırım Bankalarının Başlıca Fonksiyonları
• Tasarruf sahiplerine menkul kıymetler ihracı yoluyla uzun vadeli kaynak sağlamak,
• Halka arza giden firmaların ihraç edecekleri menkul değerleri satın alıp, onların adına satışını
gerçekleştirmek,
• Faaliyetlerini dürüst, ekonomik ve etken bir şekilde yürüterek gerekli güven havasını yaratıp
sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunmak,
• İhraç edilen menkul değerlere ilişkin her türlü teminatı, desteği vererek menkul kıymetlerin
geniş halk kitlelerine dağılımını kolaylaştırmak ve ekonomide mevcut servetlerin mülkiyetinin
transferini sağlamak,
• Sermaye piyasasına başvurmak isteyen işletmelere danışmanlık yapmak (menkul değer çeşidi,
ihraç tutarı, satış fiyatı ve zamanı gibi )
• Firmalara sermaye piyasası kanalıyla orta ve uzun vadeli fon sağlamak,
• Menkul değerlere yatırım yapan tasarruf sahiplerinin çıkarlarını korumak, anapara ve faiz
ödemelerini garanti etmek,
• İşletmelerin ihraç edeceği tahvillerin anapara ve faizlerinin vadesinde ödeneceğini garanti
ederek tahvil satışlarını kolaylaştırmak,
• Her türlü mal mukabili, vesaik mukabili akreditif açmak, garanti vermek, teminat mektupları
vermek ve almaktır.

KALKINMA BANKALARI
Kalkınma bankaları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği içindeki firmalara
veya büyük endüstriyel firmaların yapacağı yeni yatırımlara kaynak ve teknik yardım
sağlayarak endüstriyel gelişmeyi hızlandırmak amacını güden finansal kuruluşlardır.
Kalkınma bankalarının başlıca fonksiyonları aşağıda verilmiştir.
• Kurumsal finansman hizmetleri vermek (Factoring, Forfaiting, Yeniden Yapılandırma,
Şirket Değerleme, Şirket Evlilikleri, Özel Kaynak Temini ve Borç Yapılandırma)
• Yatırımlara orta ve uzun vadeli fon sağlamak
• İç kaynakları sanayi sektörüne yönlendirmek
• Sermaye piyasasının gelişmesine imkan sağlamak
• Girişimcilere idari ve teknik yardımda bulunmak
• Yeni yatırım alanlarında öncülük yapmak ( e-ticaret gibi )
• Yabancı kaynaklardan mali ve teknik destek sağlamak
• Yabancı sermayeyi yatırım yapmaya teşvik etmek

Yatırım ve Kalkınma Bankaları Arasındaki Farklar
• Kalkınma bankacılığı esas olarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
faaliyet gösterirken, yatırım bankacılığı ise sermaye piyasasının gelişmiş olduğu
batı ülkeleriyle, sermaye piyasasının gelişmekte olduğu ülkelerde ortaya
çıkmıştır.
• Kalkınma ve Yatırım Bankaları piyasada fon fazlasına sahip kişi ve kurumlara
doğru yapılacak transferlere aracılık etmektedirler. Kalkınma bankaları,
tabiatları gereği devlet tarafından veya devlet desteği ile kurulmakta, yatırım
bankaları ise genellikle özel sektör tarafından kurulmaktadır.
• Yatırım bankaları fiziki yatırımların yanı sıra menkul kıymet portföyü işlemesine
(mali yatırımlar yapmasına) karşılık, kalkınma bankaları yalnızca sınai yatırımlara
katılırlar. Diğer önemli bir fark ise yatırım bankalarının fon aktarımını serbest
piyasa şartları içinde yaparken, kalkınma bankalarının daha çok planlı ve
güdümlü piyasa mekanizması içinde gerçekleştirmektedir. Kalkınma
bankalarının en önemli mali işlevi işletmelere orta ve uzun vadeli kredi vererek
iştiraklerde bulunarak, özellikle imalat sanayini finanse ettikleri halde; yatırım
bankaları, sermaye piyasasında aracılık yapan finansman kurumlarıdır.

KATILIM BANKACILIĞI
• Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere
uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kâr ve zarara
katılma esasına göre fon toplayıp ticaret, ortaklık ve finansal kiralama
vb. yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir. Bankaların
isimlerindeki “katılım” sözcüğü, yapılan bankacılık türünün kâr ve
zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmek
için kullanılmaktadır. Bu bankalar, tasarruf sahiplerinden topladıkları
fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide
değerlendirerek, oluşan kâr ve zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.

Katılım Bankacılığı Fon Toplama Yöntemleri
• Özel cari hesaplar

• Katılma Hesabı

• Kıymetli madenler hesabı

Katılım Bankacılığı Fon Kullandırma Yöntemleri
• Kurumsal Finansman Desteği
• Bireysel Finansman Desteği
• Müzaraa
• Finansal Kiralama
• Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı
• Kar Zarar Ortaklığı Yatırımı
• Emek-sermaye Ortaklığı Yatırımı

• Salam Ve İstisna
• Sukuk
• İslami Sigorta

EXİMBANK
• Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve
hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar
kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının
artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve
yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası
piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında
yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim
ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Eximbank’ın Kullandırdığı Krediler
• Kısa vadeli ihracat kredileri
• Özellikli krediler
• Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler
1. Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi
2. Turizm pazarlama kredisi
3. Döviz kazandırıcı hizmetler kredisi
4. İslam kalkınma bankası kredileri
5. Dünya bankası kaynaklı krediler
6. Yurt dışı fuar katılım kredisi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
• Kurumun misyonu; Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen
görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki
kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi
sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin
korunmasını sağlamak ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal
istikrara katkıda bulunmaktır.
• Kurumun vizyonu; finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik
uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal
ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan örnek bir otorite olmaktır.

BDDK’NIN GÖREVLERİ
- Bankaların, kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin
esasları
düzenlemek.
- Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını
tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve
uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar
ve
tedbirleri
almak
ve
uygulamakla
yükümlü
ve
yetkilidir.
Kurum,
bankacılık
mevzuatının
oluşturulmasını
sağlar.
- Kurum, finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacıyla, işlem ve aracılık maliyetlerinin
azaltılarak bankanın kârlı, verimli ve rasyonel çalışmalarının ve finansal piyasaların tarafları
arasında
rekabet
ortamının
sağlanması,
- Finansal sisteme rekabet gücünün kazandırılması, finansal piyasalara ilişkin diğer düzenlemeler
ve uygulamalar ile bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve piyasanın daha etkin işleyişinin
sağlanması
suretiyle
etkin
ve
şeffaf
bir
finansal
sistemin
oluşturulması,
- Denetim ve faaliyet alanları bakımından uluslararası bankaların durumunun yakından
izlenmesi,
tecrübelerinden
yararlanılması,
- Birimler, kurumlar, meslek mensupları ve uluslararası diyalog ve işbirliğinin artırılması suretiyle
malî
piyasalarda
meslek
mensupları
arasında
bütünleşmenin
sağlanması,
- Mali piyasalara ilişkin düzenlemelerin ilgili taraflarla istişare (fikirlerin bir başkası tarafından
kabul görmesi için yapılan danışma.) edilerek hazırlanması, Hususlarında strateji belirlemeye
yetkilidir.

ULUSLARARASI BANKACILIK
• Uluslararası banka, en az iki veya daha fazla ülkede faaliyette bulunan,
dolayısıyla en az iki farklı düzenlemeye tabi olan, sürdürdüğü ticaret
bankacılığı yanı sıra tacir bankacılık, finansal kiralama, factoring, forfaiting ve
danışmanlık gibi aktivitelerin ve yeni finansal tekniklerin tamamını dünya
çapında sürdüren, bulundukları birçok ülkede, söz konusu ülkelerin ekonomik
sistemlerinden kısmen yada tamamen bağımsız olarak faaliyet gösterme
yeteneğine sahip olan bankadır.

