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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

MERKEZ BANKASI YASASI
 

(41/2001 Sayılı Yasa)

Madde 11/3 ve 51(1)(B) Altında Tebliğ

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Merkez Bankası Yasası’nın 11(3) ve 51(1)(B) maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak işbu

Tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder.

Kısa İsim 1  Bu Tebliğ “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez
Bankası Reeskont ve Avans İşlemleri Tebliği” olarak

isimlendirilir.
    

Tefsir 2  Yasa; 41/2001 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez

Bankası Yasası’nı,

   Merkez Bankası; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez

Bankası’nı,

Banka; 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası kuralları kapsamında

faaliyet gösteren lisanslı bankaları,
Yönetim Kurulu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez

Bankası Yönetim Kurulu’nu

Senet; Türk Parası veya konvertibl döviz üzerinden düzenlenmiş

poliçeler veya bonoları,

 
   Reeskont kredisi; Bankaların, gerçek ya da tüzel kişiler adına

düzenlenmiş senetler karşılığında, ilgili gerçek ya da tüzel kişiye

kullandırmak üzere, Merkez Bankası’ndan aldıkları krediyi,

   Avans; Teminat olarak alınan senetler, vesikalar veya belirli

dövizler karşılığında ödünç verme işlemini,

   Özkaynak; Firma bilânçolarındaki ödenmiş sermaye, birikmiş

ihtiyatlar ve dönem kar/zararı toplamını,

   BSİV; Banka Sigorta İşlemleri Vergisi’ni

   anlatır.

Amaç 3  Bu Tebliğin amacı, Merkez Bankası’nın senetleri reeskonta

kabulü ile senet, tahvil ve döviz üzerine avansa ilişkin uygulama

usul ve esaslarını düzenlemektir.

    

Yönetim

Kurulu’nca

Belirlenen

Hususlar

4 a) Bankalara açılacak kredi ve avans limitlerinin en üst sınırı,

 b) Reeskonta gelen gerçek ve tüzel kişilere ait kredi limitleri,

 c) Konvertibl dövizler üzerinden düzenlenecek senetlerin döviz türü

ve

  d) Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları



Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 

Faiz Oranı

Uygulama Şekli

5  Mevcut kredilere, Merkez Bankası’nca kararlaştırılacak;

a)Faiz oranı indirimi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır,

b) Faiz oranı artırımı ise uygulanmaz.

Senetlerin

Nitelikleri

 

6  Yasa’nın 31(1) maddesi uyarınca, Merkez Bankası’nca

reeskonta veya avansa kabul edilecek senetler, Türk Lirası veya

konvertibl dövizler üzerinden düzenlenmiş olup, gerçek ticari

işlere dayanan usulüne uygun borç senetleridir.

Kısa Vadeli

Senetlerin

Reeskonta
Veya Avansa

Kabulü ile

Tür ve

Vadeleri

7  Son ciranta bir banka olmak üzere ve en az üç imzayı taşımak

kaydıyla Merkez Bankası’na tevdi edilecek senetler, aşağıdaki

koşulları taşıması halinde reeskonta veya avansa kabul edilir.
İstisna olarak Merkez Bankası, ikinci imza reeskonta gelen

banka olmak kaydıyla iki imza ile yetinebilir.

 a) Turizm, eğitim, sanayi, ihracat, maden ve tarım faaliyetlerine

bağlı olanların vadelerinin bitimine azami 9 ay kalması,
 b) Ticari sektör senetlerinin, vadelerinin bitimine azami 4 ay

kalması,

 c) Küçük sanat erbabı ve kooperatiflerin kredi gereksinimlerini
karşılamak üzere bankalar tarafından tevdi edilecek senetlerin

vadelerinin bitimine azami 9 ay kalması,
d) Kredi tutarlarının firma ve/veya bankalar için tahsis edilen

limitleri aşmaması,
 e) Üzerinde imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişilerin muteber

olması,
f) Yasal şartlara uygun şekilde düzenlenmiş olması.

Kısa Vadeli

Reeskont
Kredi
Türlerine

Tanımlanmış
Limitler

8 a) Turizm Kredi Limiti: Turizm işletmeleri lehine tespit veya teklif

olunacak kredilerin en üst sınırı, işletmenin öz kaynaklarının iki
katını (%200) geçemez

 b) Sanayi veya Madencilik Kredi Limiti: Sanayi veya madencilik

işletmeleri lehine tespit veya teklif olunacak kredilerin en üst
sınırı, işletmenin öz kaynaklarının iki katını (%200) ve her

halükarda işletmenin yıllık üretim değerinin yarısını (%50)
geçemez.

 c) Ticari Kredi Limiti: Ticari işletmeler lehine tespit veya teklif
olunacak kredilerin en üst sınırı, işletmenin öz kaynaklarının bir

buçuk katını (%150) geçemez.
 d) Küçük Esnaf ve Zanaatkâr, Kooperatifler, Eğitim, Tarım ve

İhracat Kredi Limiti:
Küçük Esnaf ve Zanaatkâr, Kooperatifler Eğitim, Tarım ve
İhracat kredilerinin en üst sınırı Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Senet tutarı ve
Onaylanmış

Kredinin
Kullandırılması

9  Düzenlenecek senedin tutarı, onaylanan kredi miktarı, faiz
oranına göre oluşacak faiz tutarı ve BSİV’nin toplamından

oluşur.
Yönetim Kurulu’nca onaylanan kredinin tamamı, aracı bankaya

bir defada kullandırılır.
    

Senetlerin 10  Reeskonta veya avansa kabul edilmiş olan senetlerin vadelerinin



Tahsili sonunda tahsilleri şarttır. Vadenin bitiminde senetlerin tahsili
hiçbir sebep ve suretle geciktirilemez ve senetler yenilenemez.

    
Taahhütname 11  Bu Tebliğ esasları dâhilinde açılacak avans hesapları için

bankalardan her yıl yenilenmesi koşuluyla taahhütname alınır.
    
Senet Üzerine

Avans Tutarı

12  Bu Tebliğ uyarınca reeskonta kabulü mümkün olan senetler

karşılığında bankalara açılacak avans hesabının borç bakiyesi,
faiz,  vergi ve masraflarla birlikte hiç bir suretle bu avans hesabı

için teminat olarak alınacak senetler tutarını  aşamaz.
Tahvil Karşılığı

Avans

13  Yasa’nın 33 maddesi uyarınca; Merkez Bankası, Devlet

tahvilleri ile Yönetim Kurulu’nca sağlam kabul edilen tahviller
karşılığında bankalara, azami 120 gün vadeli, nominal

değerlerinin %80’i oranında avans verebilir. Ancak kendi ihraç
ettikleri tahviller karşılığında bankalara avans verilmez.

Döviz Üzerine

Avans
                             

14  Yasa’nın 35 (2) maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu’nun uygun

göreceği konvertibl dövizler mukabilinde azami 120 gün vadeli,
değerlerinin azami %80’i oranında bankalara avans verilebilir.

Yürürlüğe giriş 15  Bu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.

 


