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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası’nın 24. maddesi uyarınca, bankaların mevduat kabulünde ve

bankalar ile kredi vermek amacıyla kurulmuş diğer kuruluşların, kredi işlemlerinde uygulanacak azami faiz

oranları ile diğer hususları aşağıdaki şekilde saptar.

 
1-    a)  Bankalar, her türlü mevduata uygulayacakları azami faiz oranlarını serbestçe belirler.

 
       b) Bankalar, vadeli mevduatların vade bitiminde yapılacak işlem konusunda, mudinin  herhangi bir

talimatı yoksa,  bu hesaplara aynı vade ile yürürlükteki faiz oranını uygular.

 

       c) Bankalar, mevduat faiz oranlarına ilişkin bilgileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez   Bankası

İdare Merkezi’nce belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası’na gönderir.

 
 2-   a) Bankalar ve kredi vermek amacıyla  kurulmuş diğer kuruluşlar , kredilere uygulanacak azami faiz

oranları ile komisyon ve masraflar serbestçe belirlerler.

 

        b) Bankalar ve kredi vermek amacıyla  kurulmuş diğer kuruluşlar , kredi faiz oranlarına ilişkin

bilgileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezin’ce belirlenecek esaslar
çerçevesinde Merkez Bankası’na gönderirler.

 

 3-   a) Bankalar, mevduata uygulayacakları azami faiz oranlarını ve  bankalar ile kredi vermek amacıyla

kurulmuş diğer kuruluşlar , kredilere uygulayacakları azami faiz oranlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Merkez Bankası İdare Merkezi’ne önceden bildirmek kaydıyla değiştirebilirler.

 

 

        b) Bankalar mevduata uygulayacakları azami faiz oranlarını ve bankalar ile kredi vermek amacıyla
kurulmuş diğer kuruluşlar, kredilere uygulayacakları azami faiz oranlarını, merkez ve şubelerinde, halkın

kolaylıkla görebileceği şekilde ilan ederler.

 

 

4- Bu kararın resmi gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak 16 Mayıs 2000 tarih ve 57 Sayılı Resmi

Gazete’de 319 Sayılı Amme Enstrümanı olarak yayımlanan 28 Nisan 2000 tarih ve 447 Sayılı Yönetim

Kurulu Kararı’nın A(1), (2), (5) ile C(1), (2) maddeleri ve 320 Sayılı Amme Enstrümanı olarak

yayımlanan 28 Nisan 2000 tarih ve 448 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın A (1), (4), (5) ile C (1), (2)

maddeleri  yürürlükten kaldırılır.

 

5- Bu Karar resmi gazetede yayımlandığı tarihte  yürürlüğe girer.
 




