
             R.G. 117

             04.12. 2002         

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI

(39/2001 Sayılı Yasa)
 

Madde 13 Altında Yapılan Tebliğ

 

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası’nın

13. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder.

 

Kısa İsim

 

 

1. Bu Tebliğ, “Bankacılık İşlemleri Yapma veya Mevduat Kabulü İzinlerinin

Kaldırılması” Tebliği olarak isimlendirilir.

 
Tefsir 2.  Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tebliğ’de kullanılan;

“Merkez Bankası,” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını,
“Yönetim Kurulu,” KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulunu,

“Yasa,” 39/2001 Sayılı Bankalar Yasasını

anlatır.

 

Amaç 3. Bu Tebliğin amacı sektördeki güven ve istikrarın korunması maksadıyla,

yapılan denetimler sonucunda, bankacılık işlemleri yapmasında veya mevduat

kabul etmesinde sakınca görülen bankaların, bankacılık  işlemi yapma veya
mevduat kabul etme izinlerinin geçici veya sürekli, kısmen veya tamamen tüm

teşkilatını veya gerekli görülecek şubelerini kapsayacak şekilde kaldırılmasını

düzenlemektir.

 

Bankacılık
Lisansının

Kaldırılmasını

gerektiren

hususlar

 

4. Denetlemeler sonucunda, Yasa ve Yasaya dayanılarak alınan kararlara ve
yapılan düzenlemelere, bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı ve bankanın emin

bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlemlerin tespit olunması

halinde, banka sorumluları hakkında yapılacak cezai işlem saklı kalmak koşulu

ile, söz konusu işlemlerin düzeltilmesi ve tekrarına meydan verilmemesi için

gerekli tedbirlerin alınması hususunda Merkez Bankası’nca verilen süreler

içinde istenen tedbirlerin alınmaması veya bankanın emin bir şekilde çalışmasını

tehlikeye düşürecek nitelikteki işlemlerin tekerrürü halinde Merkez Bankası,

işlemlerin mahiyet ve önemine göre, bankanın bankacılık işlemleri yapma veya
mevduat kabul etme iznini geçici veya sürekli olarak kısmen veya tamamen

tüm teşkilatını veya gerekli görülecek şubelerini kapsayacak şekilde 

kaldırabilir.

 

Bankacılık

Lisansı

Kaldırma

Yetkisi

5- Bir bankanın bankacılık işlemleri  yapma veya mevduat kabul etme izninin,

geçici veya sürekli, kısmen veya tamamen, tüm teşkilatını veya gerekli

görülecek şubelerini kapsayacak şekilde kaldırılmasına Yönetim Kurulu'nun en

az 4 üyesinin aynı yöndeki oyuyla karar verilir.

 

Bankacılık

Lisansının

6- Bankacılık işlemleri yapma veya mevduat kabul etme izni geçici olarak

kaldırılan banka, Yönetim Kurulu Kararında belirtilen süre içerisinde hiçbir



Geçici
Olarak Kaldırılması

şekilde mevduat toplayamayacağı gibi, bankacılık işlemleri de yapamaz,
verilen süre içerisinde Bankacılık Lisansının geçici olarak kaldırılmasına yol

açan olumsuzlukların giderilmesi halinde, banka sorumluları hakkındaki yasal

kovuşturma saklı kalmak kaydıyla bankaya yeniden bankacılık işlemleri yapma

ve mevduat kabul etme izni verilebilir. Bankacılık işlemleri yapma veya

mevduat kabul etme izninin verilmemesi halinde, Bankacılık Lisansı sürekli

olarak kaldırılır.

 

Bankacılık

Lisansının

Sürekli Kaldırılması

 

7- Bir bankanın, bankacılık işlemleri  yapma veya mevduat kabul etme izninin

sürekli olarak kaldırılması halinde, Bankalar Yasası'nın 38 inci maddesi

hükümleri uygulanır.

Bankacılık

Lisansının

İadesi

 
 

8- Bankacılık faaliyetleri, faaliyet türleri itibarıyla tüm teşkilatını veya gerekli

görülecek şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kısıtlanan

bankaya, sorumluları hakkında yapılacak yasal kovuşturma saklı kalmak

kaydıyla, olumsuzlukların giderilmesini müteakip bankacılık yapma ve mevduat
toplama  izni Merkez Bankasınca yeniden  verilebilir.
 

Yürürlüğe giriş 9- Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


