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41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası, Madde 11/3 ve 51 (1)(B) Altındaki Reeskont ve
Avans İşlemleri Tebliği’ne İlişkin Uygulama Esasları Talimatı
Reeskont ve Avans İşlemlerindeki Uygulama Esasları
Senet Vadeleri ve Kredinin Tasfiyesi
Reeskont ve Avans İşlemleri Tebliği’nin 6.maddesinde, kısa vadeli senetlerin
reeskonta veya avansa kabulü ile tür ve vadeleri belirtilmiş olup, Turizm, Eğitim
Sanayi (hammadde), İhracat, Maden ve Tarım Senetlerinin vadelerinin bitimine
azami 9 (dokuz) ay, Ticari Senetlerin ise vadelerinin bitimine azami 4 (dört) ay
kalmış olması şartı aranıp, vadeleri sonunda anapara, faiz ve B.S.İ.Vergisi tahsil
edilmek suretiyle kredi tasfiye edilir. Sanayi (makine) ve Küçük Esnaf ve
Zanaatkâr kredilerine özgü vadeler ve tasfiye şekilleri ise aşağıdaki a) ve b)
maddelerinde özetlenmiştir.

I

II

a)

Sanayi (makine) kredisinin vadesi azami 4x9 ay, senet vadeleri ise azami 9 aydır.
Sanayi (makine) kredilerinin tasfiyesi aşağıdaki gibidir,
1. Senet: Kredi miktarı ilk 9 ayın sonunda (vade hitamında) faiz ve BSİV ile
birlikte tahsil edilir.
2. Senet: Birinci senet tahsil edildikten sonraki iş günü, aynı kredi miktarı
üzerinden düzenlenir ve kredi miktarı kalan (3*9) 27 aya bölünmek suretiyle ve
aylık eşit taksitler halinde tahsil edilir. Vade hitamında kalan anapara, faiz ve B.S.İ.
vergisi tahsil edilir.
3. Senet: İkinci senet tahsil edildikten sonraki iş günü, kalan anapara (kredi
miktarının 2/3’ü) üzerinden düzenlenir. Vade hitamında kalan anapara, faiz ve
B.S.İ vergisi tahsil edilir.
4. Senet: Üçüncü senet tahsil edildikten sonraki iş günü kalan anapara (kredi
miktarının 1/3’ü) üzerinden düzenlenir. Vade hitamında kalan anapara, faiz ve
B.S.İ. vergisi tahsil edilerek Sanayi (makine) kredisi tasfiye edilir.

b)

Küçük Esnaf ve Zaanatkâr kredilerinde, kredinin vadesi 3x9 ay olup, senet vadeleri
9 aydır. Küçük Esnaf ve Zaanatkâr Kredilerinin tasfiyesi aşağıdaki gibidir.
1. Senet: Anapara (kredi miktarı) üzerinden,
2. Senet: Anaparanın üçte ikisi, (2/3) üzerinden,
3. Senet: Anaparanın üçte biri, (1/3) üzerinden düzenlenerek reeskonta kabul edilir.
Anapara, her dokuz ayın sonunda, o yıla ait birikmiş faiz ve B.S.İ. vergisi ise
gün/adat olarak hesaplanıp yılsonları itibarıyla aracı Banka’nın nezdimizdeki
hesaplarından tahsil edilir.
Belge İbrazı
Ticari, Sanayi, İhracat, Tarım ve Turizm kredilerinde, talep edilen kredi ile ilgili,
ithâl veya ihraç edilecek ve/veya iç piyasadan tedarik edilecek mal ve/veya hizmet
beyanı ve buna bağlı tevsik edici belge ve/veya belgeler kredinin vadesine kadar
olan sürede ibraz edilmelidir. İbraz edilmediği takdirde kredi tutarı reeskont kredi

faiz oranı üzerinden değil senet üzerinde belirtilmiş, aracı bankanın ilan etmiş
olduğu plasman faiz oranı üzerinden tahsil olunur.

III

Faiz Hesaplama
Senet tutarları vadelerinde (vadelerin tatile rastlaması halinde izleyen ilk iş
gününde) tahsil edileceğinden, Tebliğin 5. maddesi uyarınca ve faize esas gün
sayısı, senedin vadesi (tatile rastlaması halinde izleyen ilk iş günü ) tarihinden,
senet kabul tarihi indirilerek bulunacaktır. Sabit tam bölende ise bir yıl 365 gün
üzerinden hesaplanacak olup aracı bankalar da aynı esasa göre hesaplama
yapacaktır.

IV
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Müracaat
Müracaat aşamasında Aracı Banka Kanalıyla İbraz Edilecek Evraklar
Firma ve Banka'nın kredi talep yazısı,
Firma’nın Temel Tanıtım ve Mali İnceleme Formu,
Şirketin ana sözleşme ve tüzüğü, direktörler kurulu, hissedarlar ve sermaye
belgeleri,
Şirketin tescil belgesi,
Turizm, Ticari ve İhracat kredilerinde, Ticaret Odası’ndan onaylı kayıt belgesi,
Sanayi kredilerinde, Sanayi Odası’ndan onaylı kayıt belgesi,
Eğitim Kredilerinde, Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı kayıt belgesi,
Vergi Dairesi onaylı, şirketin son iki yıllık bilânçosu.

