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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BANKALAR YASASI

 

(39/2001 Sayılı Yasa)

Madde 19 (2) Altında Tebliğ

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası’nın 19 (2)

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

 

Amaç ve Kapsam

1.Bu Tebliğin amacı, 39/2001 sayılı Bankalar Yasasının19(2) maddesi gereğince mevduat türleri ve
kapsamı ile vade dilimlerini belirlemektir.

 

Mevduatın Türleri ve Kapsamı

 

2. Türk Lirası ve Dövizli Mevduatın türleri ve kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

I-Tasarruf Mevduatı :

Gerçek kişiler tarafından bu nam altında açtırılan ve ticari işlemlere konu olmayan
Mevduat Tasarruf Mevduatıdır.

 

II- Ticari Mevduat :

Gerçek kişilerin ticari işletmelerine, her çeşit şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile

bunlara bağlı müessese ve şirketlere, resmi daire ve kurumlar ile yerel yönetimlerin ticari

işletmelerine, döner sermayeli kuruluşlara, vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin

ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelere, sigorta şirketlerine

ait mevduat Ticari Mevduattır.



 

III- Resmi Mevduat :

Resmi daire ve kurumların, yerel yönetimlerin ve mahkemelerin mevduatı Resmi

Mevduattır. ( Hazine, İhtiyat Sandığı,Sosyal Sigortalar, Elektrik Kurumu ve benzeri bu

cümledendir.)

 

IV- Bankalar arası Mevduat :

Bankaların birbirlerine yaptıkları mevduat Bankalar arası mevduattır.

 

V- Diğer Mevduat :

Tasarruf, Ticari, Resmi ve Bankalar arası mevduat dışında kalan bilcümle mevduat
Diğer Mevduat tanımına girer.

 

        Bir hesabın hangi gruba gireceği hakkındaki tereddütlerde KKTC Merkez
Bankasınca karar verilir.

Mevduatın Vadeleri :

3. Mevduatın vadeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Vadesiz

Bankanın izni aranmaksızın  hesap sahibi tarafından,
istenildiği zaman kısmen veya tamamen geri çekilebilen,

herhangi bir ihbar veya vade koşulu taşımayan ve faiz
tahakkukları yıl sonunda veya hesabın kapatılmasında
yapılan mevduattır.

b) İhbarlı Mevduat

Çekileceği tarihten 7 gün önce yazılı bir ihbar verilmek



suretiyle çekilebilen Mevduattır.

c) Vadeli

1 aya kadar vadeli ( 1 ay dahil )

3 aya kadar vadeli (3 ay dahil )

6 aya kadar vadeli (6 ay dahil )

1 yıla kadar vadeli

1 yıl ve daha uzun vadeli

( 1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz ödemeli )

 

4. 14.08.1991 tarih ve 77 sayılı Resmi Gazetede A.E.401 olarak yayımlanan tebliğ

bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılır.

5. Bu tebliğ, Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 


