Posta Çekleri Sistemi; Endüstrileşmiş batı
ülkelerinde posta çekleri sistemi ekonomide
finansal aracılar arasında yerini almıştır. Sistem,
bir ülkede her türlü ödemenin ve havalenin posta
çekleriyle yapılması durumunda önem
kazanmaktadır. Ülkemizde de bu alanda bir
hareket başlatılmıştır.
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Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı (RSYO); Risk sermayesi, fon fazlasına sahip
yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin
oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak da ifade
edilebilir.
Sermaye Piyasasında Faaliyet Göstermesine İzin Verilen Diğer Kurumlar ve Genel
Finans Ortaklıkları ; Sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması,
derecelendirilmesi ve bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlarla sermaye piyasası
kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı, portföy
yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren şirketler ve ortaklık ve
kuruluşlara ait alacakları temellük ederek varlığa dayalı menkul kıymetleri ihraç
etmek amacıyla oluşturulan genel finans ortaklıkları ipoteğe dayalı menkul
kıymetler merkezleridir
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Kredi Garanti Fonu (KGF) ; Teminat yetersizliği nedeniyle
kredi alamayan KOBİ’lere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin
yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka
kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmekte,
finansmana erişimine destek olmaktadır.
Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek
bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve
kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF kefaletlerindeki
temel amaç, genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi.
Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji
içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam
artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı
yatırımlara yardımcı olmaktır.
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BÖLÜM 5
BANKACILK DENETLEME VE
DÜZENLEME KURUMU (BDDK),
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
(TMSF)

BDDK; Haziran 1999'da kurulmuş ve Ağustos 2000'de faaliyetlerine
başlamıştır. Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankaların düzenli ve
emin bir şekilde çalışmasını sağlamak ve kredi sistemini etkin bir şekilde
çalıştırmak için kurulmuş idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir.
5411 sayılı Bankacılık Kanunun ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme
ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız
olarak yerine getirir ve kullanır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi BDDK
kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.
BDDK, bankaları; Altyapı, süreçler, yerinden denetim, uzaktan gözetim,
uygulama, takım çalışması, kalite güvencesi, katılımcı karar mekanizması
kriterlerine göre denetler.
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BDDK’nın temel görevi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve
ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde
finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması,
kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali
sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve
menfaatlerinin korunması için bankalar ve finansal
holding şirketleri 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 denetlemektir.
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TMSF ise; 1983 yılından itibaren tüzel kişiliği haiz olup,
TMSF’nin idare ve temsilini, 22.07.1983- 18.06.1999
tarihleri arasında TCMB, 18.06.1999-12.12.2003
tarihleri arasında ise BDDK tarafından yerine
getirilmiştir. 12.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Bankalar
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun ile TMSF’nin karar organının TMSF Kurulu olduğu ve
TMSF’nin genel yönetim ve temsili ile TMSF Kurulunca
alınan kararların yürütülmesinin TMSF Başkanına ait olduğu
hükme bağlanmıştır. Böylelikle BDDK ve TMSF birbirinden
tamamen ayrılmış ve bağımsız bir kurum haline gelmiştir.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Kanun ve ilgili
diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,
mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon
bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi,
yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı,
tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin
yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının
idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer görevlerin ifası için
kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali
özerkliğe sahip bir kuruluştur.
Fon görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam,
merci veya kişi, Fon Kurulunun kararlarını etkilemek
amacıyla emir ve talimat veremez.

8

TMSF’nin temel görevi ise, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler
çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve
menfaatlerinin korunması, mevduatın ve katılım
fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının
yönetilmesi, malî bünyelerinin güçlendirilmesi,
yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi,
satışı, tasfiyesi, TMSF alacaklarının takip ve tahsili
işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
TMSF varlık ve kaynaklarının idare edilmesidir.
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