
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKACILIK YASASI 
(62/2017 Sayılı Yasa) 

Madde 48 ve 49 Altında Tebliğ 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası’nın 48’inci ve 
49’uncu maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tebliği yapar: 

 
Kısa İsim 1. Bu Tebliğ, “Yabancı Para Net Pozisyon Oranı Tebliği” olarak 

isimlendirilir. 
 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

 
Tefsir 2. Bu Tebliğde metin başka türlü gerektirmedikçe; 
  “Banka”, Yasa altında izin alarak faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma 
ve yatırım bankaları ile yurt dışında kurulu olup, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde şube açmak suretiyle faaliyet gösteren şube 
bankalarını anlatır. 

  “Döviz Varlıkları”, bankaların yabancı para aktif hesapları ile vadeli döviz 
alım taahhütlerini anlatır. 

  “Döviz Yükümlülükleri”, bankaların, yabancı para pasif hesapları ile 
vadeli döviz satım taahhütlerini anlatır. 

  “Merkez Bankası”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını 
anlatır. 

  “Yabancı Para Net Pozisyon Tutarı”, döviz varlıkları toplamı ile döviz 
yükümlülükleri toplamı farkının, Türk Lirası cinsinden karşılığını anlatır. 

  “Özkaynak”, “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Tebliğ”e göre 
hesaplanan özkaynağı anlatır. 

  “Vadeli Döviz Alım Taahhütleri”, hesaplarda gayrinakdi bir taahhüt 
olarak yer alan ve takas işlemi ileri bir tarihte gerçekleşecek olan, vadeli 
döviz alım, swap para alım, futures para alım, alıcı (lehdar) taraf para 
alım opsiyonları, satıcı (keşideci) taraf para satım opsiyonları ve benzeri 
para alım işlemlerini anlatır. 

  “Vadeli Döviz Satım Taahhütleri”, hesaplarda gayrinakdi bir taahhüt 
olarak yer alan ve takas işlemi ileri bir tarihte gerçekleşecek olan, vadeli 
döviz satım, swap para satım, futures para satım, satıcı (keşideci) taraf 
para alım opsiyonları, alıcı (lehdar) taraf para satım opsiyonları ve 
benzeri para satım işlemlerini anlatır. 

62/2017  “Yasa”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasasını anlatır. 

 
 
 



Amaç 3. Bu Tebliğin amacı, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki 
ilgi ve dengelerin kurulmasını ve özkaynakları ile uyumlu bir seviyede 
net yabancı para pozisyonu tutmalarını temin etmek üzere, 
uygulayacakları kurallara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

 
Kapsam 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar, bu Tebliğ 

kuralları kapsamındadır. 

 
İKİNCİ KISIM 

Oranlar  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Para Net Pozisyon Oranı ve Konsolide Yabancı Para Net Pozisyon Oranı 

 
Yabancı Para Net 
Pozisyon Oranları 

5. (1) Yabancı para net pozisyon oranı, yabancı para net pozisyon 
tutarının özkaynağa bölünmesi suretiyle hesaplanan oranı anlatır. 
Bu oranın mutlak değeri yüzde yirmiyi (% 20) aşamaz. 

  (2) Konsolide yabancı para net pozisyon oranı, konsolide yabancı para 
net pozisyon tutarının konsolide özkaynağa bölünmesi suretiyle 
hesaplanan oranı anlatır. Bu oranın mutlak değeri yüzde yirmiyi (% 
20) aşamaz. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Hesaplama ve Bildirim 
 

Bildirim Dönemi, 
Hesaplama ve 
Farklılaştırma 
Yetkisi 

6. (1) Yabancı para net pozisyon oranı ve konsolide yabancı para net 
pozisyon oranı, “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Tebliğ”’de 
belirtilen özkaynak ve konsolide özkaynak hesaplama dönemleri 
itibarıyla hesaplanarak, Ek’de yer alan tabloya uygun olarak 
düzenlenir ve hesaplama dönemini takiben, Merkez Bankası 
tarafından belirlenecek sürelerde gönderilir. 

  (2) Yabancı para net pozisyon oranların solo ve konsolide bazda 
hesaplanmasında kullanılan muhasebe verileri, Merkez Bankası 
tarafından hazırlanan Yasanın 53’üncü maddesi gereği uygulanan 
muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve izahnamesi ile 
bankaların hesap ve kayıt düzenlerine ilişkin diğer mevzuata ve 
eklerde yer alan cetvellere uygun olarak düzenlenen verilerden 
elde edilir. Bu oranlar Ek’de yer alan forma göre hesaplanır. 

  (3) Merkez Bankası, bankaların mali bünyesini etkileyen diğer 
faktörleri de dikkate alarak, farklı bir oranının belirlenmesini, 
banka bazında ayrı oranların uygulanmasını, döviz varlık ve 
yükümlülüklerin belirlenmesinde aktif ve pasif hesapların 
bazılarının hariç tutulmasını, hesaplama ve gönderilme 
dönemlerinin farklılaştırılmasını kararlaştırabilir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Oransal Sınırlara Uyumsuzluk 

 
Oransal Sınırlara 
Uyumsuzluk 

7. (1) Yabancı para net pozisyon oranı ve konsolide yabancı para net 
pozisyon oranının tutturulması ve idamesi şarttır. Herhangi bir 
oransal uyumsuzluk halinde Yasanın onuncu kısmında belirtilen 
süreler içerisinde gerekli tedbirlerin alınarak oransal uyum 
sağlanması zorunludur. 

  (2) Bankalar, azami oranların aşılması halinde, aşımın nedenlerini ve 
alınacak önlemleri, aşım gününü takip eden ilk iş gününde Merkez 
Bankasına bildirmek zorundadır. 

  (3) Yapılacak incelemelerde, bu Tebliğle düzenlenen yabancı para net 
pozisyon oranı ve konsolide yabancı para net pozisyon oranına 
uyulmasına yönelik fiktif işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde,  
ilgili döneme karşılık gelen tutarlar geriye dönük olarak 
düzeltilerek, yeniden hesaplanır ve raporlanır. 

 
Ceza Kuralları 8. Bu Tebliğ kuralları Tebliğin çıkarılmasına yetki veren Yasa kuralları ile 

birlikte okunur ve bu Tebliğ kurallarına aykırı hareket edenlere Yasanın 
ilgili ceza kuralları uygulanır. 

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici Kurallar 
 

Geçici Madde 
Konsolide 
Yükümlülüklere 
İlişkin İstisna 

1. Bu Tebliğde yer alan konsolide bazda bildirim ve/veya yükümlülükler ile 
ilgili kuralların uygulanmasına Merkez Bankası tarafından çıkarılacak 
“Konsolide Denetime İlişkin Tebliğ”in yürürlüğe girmesiyle birlikte 
başlanır. 

 
Geçici Madde  
2001 Öncesi 
Devlet Kefaletine 
Haiz Risklere 
İlişkin Uygulama 

2. 23 Kasım 2001 tarihinden önce verilmiş olan, Devlet kefaletini haiz 
risklerden kaynaklanan oransal uyumsuzluğu olan bankalarda, yabancı 
para net pozisyon tutarı kur artışları hariç büyütülemez. Yabancı para 
net pozisyon oranı ve konsolide yabancı para net pozisyon oranının 
düşürülerek açığın azaltılması için gereken tedbirlerin alınması 
zorunludur. Yabancı para net pozisyon tutarı ve konsolide yabancı para 
net pozisyon tutarı yükselmediği ve/veya bahse konu devlet kefaletine 
haiz riskler ödenmediği sürece bankanın bu oranlarla ilgili muafiyeti 
devam eder.   

 
BEŞİNCİ KISIM 
Son Kurallar 

 
Yürürlüğe Giriş 9. Bu Tebliğ, 1 Nisan 2019 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.  


