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KKTC MERKEZ BANKASINDAN TEBLİĞ
“BANKALARIN KREDILERI İLE DIĞER ALACAKLARININ NITELIKLERI VE
KARŞILIKLAR” TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA ILIŞKIN TEBLIĞ
4 Temmuz, 2008 tarih ve 126 sayılı tebliğle değişikliğe uğrayan 28 Ocak, 2002 tarih ve 11 sayılı
“Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar” Tebliği aşağıdaki şekilde değiştirilir.
MADDE 1- Tebliğ’in “Donuk Alacaklar” ile ilgili 5. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilir.
5 (2) Kredi müşterisinin aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu
kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edilmesi durumunda,
söz konusu kredi müşterisinin bankaya olan tüm borçları donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılır.
Donuk alacak haline gelen ilk kredinin tamamen geri ödenmesi durumunda, kredi müşterisinin diğer
kredileri bu Tebliğin 4’üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilerek yeniden sınıflandırılabilir. Yasanın
23’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasının (A) (a) bendinin (iii) alt bendi uyarınca, yalnızca kefalet ilişkisinden
dolayı, dolaylı olarak bir risk grubu teşkil eden gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler, bu Tebliğ
uygulamasında risk grubunu oluşturan kişiler itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilir.
MADDE 2- Tebliğ’in “Kredilerin ve Diğer Alacakların Yenilenmesi, Yeniden Finanse Edilerek
Yapılandırılması ve Yeni Bir İtfa Planına Bağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile ilgili 8. maddesinin 2.
fıkrasının (a) bendi ile 3. fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilir.
8- 2. a) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, borçluya likidite gücü
kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla, gecikmiş faizler de dahil olmak üzere,
krediler ve diğer alacaklar bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla, gerektiğinde ilave
kredi de açılmak suretiyle, bu Tebliğ hükümleri dahilinde iki defa ile sınırlı olmak üzere yenilenebilir,
yeniden finanse edilerek yapılandırılabilir ya da yeni bir itfa planına bağlanabilir. Yeniden yapılandırma, bu
Tebliğ uygulamasında bir kredinin ilave kredi açılmak suretiyle yeniden yapılandırılmasını veya yeni bir itfa
planına bağlanmasını ifade eder.
8- 3. a) (i)-Bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak birinci defa yenilenen veya yeniden yapılandırılarak
ödeme planına ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, o tarihe kadar
sınıflandırılarak izlendikleri Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Grup krediler ve diğer alacaklar içinde 6 aylık
süreyle takip edilmeye devam olunur. Bu süre içinde söz konusu alacaklar için, izlendikleri gruba uygulanan
özel karşılık oranlarının uygulamasına devam edilir. Borçlu tarafından şartlara uyulması ve ödemelerin
aksatılmaması ve toplam alacak tutarının en az yüzde onbeşinin (%15) geri ödenmiş olması kaydıyla, söz
konusu alacak tutarı 6 aylık sürenin sonunda “Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı”na
aktarılır.
(ii)-İkinci defa yeniden yapılandırmaya konu olan kredi ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının en az
yüzde onbeşinin (%15) geri ödenmiş olması, en az bir yıl süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri ve
ödemelerin aksatılmaması kaydıyla, bu sürenin sonunda “Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan
Krediler” hesabına aktarılabilir.
(iii)-Yasanın 24’üncü maddesinde belirtilen bankanın dahil olduğu risk grubundaki gerçek ve tüzel

kişilerden olan krediler ve diğer alacaklar, bu maddede belirtilen esaslar dahilinde ilave kredi açılmaması
kaydıyla yeni bir itfa planına bağlanabilirler.
(iv)- Bankalar, “Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Krediler” hesabına intikal eden alacakları,
bu Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen sınıflandırma çerçevesinde niteliklerini yeniden değerlendirmek
suretiyle Birinci veya İkinci Grup altında yeniden sınıflandırabilirler.
MADDE 3-Yürürlüğe Giriş
Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

