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          KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI
 

 (35/1987 Sayılı Yasa)

Madde 53 Altında Yapılan Tüzük

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

Merkez Bankası Yasasının 53(1)(H) maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulunca tasvip olunan aşağıdaki Tüzüğü yapar;

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Takas

Odası Tüzüğü olarak isimlendirilir. 

Amaç 2. Amaç Takas Odasına ibraz edilen çek veya çek yerine geçen

evrakın Takas Odası aracılığı ile üye bankaların aralarında hesaben

tasviye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve Yönetim ve çalışma

esaslarını düzenlemektir

Yönetim ve İşleyiş 3. Takas Odası; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası

başkanlığında ve onun nezareti altında üye banka temsilcilerinden

oluşan Komite vasıtası ile yönetilir. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği

tarihte Bankalar Yasası altında   bankacılık hizmetlerini yürüten tüm

bankalar ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Takas
odasının üyesi sayılır.

Takas Odası Komitesinin

Yetkileri

4. Komite Takas Odasının tüm faaliyetleri ile ilgili hususlarda        

gerekli görülen kararları alır ve uygulanmasını sağlar  ve gerekli

talimatları çıkarır.

Komite Üyeleri 5. Üye Banka temsilcileri Müdür ve/veya Müdür Yardımcılarından
oluşur.



Komitenin Toplanması 6. Komite, üye banka temsilcilerinin en az yarısının talebi  veya

başkanın isteği üzerine toplanır.

Karar Nisabı                   7. Komite toplantılarında en az üçte iki üyenin hazır bulunması ve

kararların mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınması gerekmektedir. Oy

eşitliğinde başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

Takas Odası üyeliğine

kabul veya çekilme

 

8. Bankaların Takas Odasına kabul veya çekilme istekleri   Komite

başkanlığına hitaben yazılı yapılır. Başkan bu  talepleri Komiteye

sunar; Komitece gerekli karar alınır.

Takas Odası faaliyetlerine
katılma

9. Takas Odası bulunan yerlerde merkezleri ve şubeleri bulunan
bankalar; Takas Odası faaliyetlerinin merkezleri kanalı ile katılmak

zorunluğundadır. Ancak yıllık işlem hacmi Komitece saptanacak
miktarlardan yüksek olan  bankalar, o yerdeki Takas Odasına
merkez ve bir şubesi kanalı ile katılabilir.

Takas Odası üyeliğinin

sona ermesi

10. Yürürlükteki mevzuat gereğince bankacılık işlemleri yapma yetkisi

kaldırılan, diğer bir bankaya devri yapılan veya birleşen ya da tasfiye
olunan bankaların Takas Odası üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Bu durumda bankalara Takas Odalarına iştirak ettikleri hakları iade
edilmez. Üyeliği sona eren bankaların; 16’ıncı madde altında
değinilen borçlarının ne şekilde tasfiye edileceğine ise Komitece

karar verilir.

Takas Odası             
faaliyetine katılacak

banka                   
 

11. Takas Odası faaliyetine katılacak banka Takas Odasının
faaliyetine katılan bankalar günlük takas işlemlerini; imza sahibi

personeli aracılığı ile yürütür. Anılan personelin isim ve ünvanları
Komiteye bildirilir.

İşlemler 
sırasında  odaya

girebilecekler

 

12. İşlemlerin yapılması sırasında Odaya görevlilerden başkası alınamaz.

 

Günlük işlemlerin       

yürütülmesi 

13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının Takas

Odasındaki görevlisi günlük işlemlerin yürütülmesini sağlar. Bu



 görevliye ayrıca ücret ödenmez.

Üyelerin  yeterli
miktarda                   

karşılık
bulundurması           

 

14. Üyeler takasta hasıl olan borçlu bakiyeyi karşılamak üzere Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasında daima yeter miktarda

karşılık bulundururlar. Borçlu bakiyeyi karşılayamayan veya borçlu
bakiyeyi muayyen bir saate kadar kapatamayan üyelerin çekleri

işleme konmaz ve ibraz eden bankaya iade edilir.
 

İşlemlerin kesinliği 15. Takas Odasına ait sonuçlar kesin olup hiç bir şekilde bozulmaz.

Takas Odası masraflarına 

katılma  

16. Takas Odasının emrine tahsis olunan yerin kirası ve bu yerin ısıtma,

aydınlatma, telefon ve diğer bütün masrafları ile Oda için yapılacak
tesisat, matbua, v.s. masraflar üye bankalar arasında paylaştırılır ve

üyelerce derhal ödenir.

Takas Odası  çalışma
saatleri 

17. Takas Odası toplantı saatleri ve adetleri; yaz ve kış çalışma
saatlerine göre Komitece kararlaştırılır.

 

Üye bankaların
görevlilerinin hazır
bulunması

 

18. Üye bankaların görevlileri belirlenecek saatlerde odada hazır
bulunmak zorundadırlar.

Tüzük
Hükümlerine uymama  

19. Bu Tüzük hükümlerine uymayan bankalar hakkında başkanın teklifi
üzerine Komitece gerekli kararlar alınır.
 

Yürütme Yetkisi 20. Bu Tüzüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası

Başkanlığı yürütür.

Yürürlüğe Giriş 21. Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren onbeş iş

günü hitamında yürürlüğe girer.

 

 


