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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI
(DEĞİŞİKLİK) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı
yapar:
Kısa İsim
45/1992
58/1994
29/1997
24/2000

1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası
(Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak
anılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasası ile
birlikte okunur.

Esas Yasanın 2.
2’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi

Esas Yasanın
5’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi

3.

(1)

Esas Yasa, 2’nci maddesinde yer alan “Banka” tefsirinden
hemen sonra aşağıdaki yeni “Bonifikasyon” tefsiri konmak
suretiyle değiştirilir:
““Bonifikasyon”, kredi değerliliğini yitirmiş veya yitirme
riski taşıdığı tespit edilenler ile geri ödenememe riski artmış
veya işlerliğini kaybetmiş veya kaybetme riski taşıdığı
tespit edilen nakdi veya gayrinakdi olarak kullandırılan
kredilerin faiz yüklerinin indirilmesi ve anapara yükünün
azaltılmasını içeren işlemi anlatır.”

(2)

Esas Yasa, 2’nci maddesinde yer alan “Genel Müdür
Yardımcısı” tefsirinden hemen sonra aşağıdaki
yeni
“Konsolidasyon” ve “Rehabilitasyon” tefsirleri konmak
suretiyle değiştirilir:
““Konsolidasyon”, kredi değerliliğini yitirmiş veya yitirme
riski taşıdığı tespit edilen teşebbüslere verilmiş olan
krediler ile geri ödenememe riskleri artmış veya işlerliğini
kaybetmiş veya kaybetme riski taşıdığı tespit edilen
nakdi/gayrinakdi kredi borçlarına ait vadelerin uzatılmasını
veya aynı gerçek veya tüzel kişiye birden fazla kredi
kullandırılmış ise bahse konu kredilerin birleştirilmesini
anlatır.
“Rehabilitasyon”, kredi değerliliğini yitirmiş veya yitirme
riski taşıdığı tespit edilen teşebbüslere verilmiş olan
krediler ile geri ödenememe riskleri artmış veya işlerliğini
kaybetmiş veya kaybetme riski taşıdığı tespit edilen
nakdi/gayrinakdi olarak kullandırılmış olan kredilerin
tahsil/tasfiyesini sağlamak üzere idari, teknik, mali
çözümler getirilmesi ve uygulanmasını anlatır.”

(1)

Esas Yasa, 5’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle
değiştirilir:
“(4)
Bankanın amaçları doğrultusunda teşebbüslere
işletme kredisi açmak;”

(2)

Esas Yasa, 5’inci maddesinin (6)’ncı fıkrası kaldırılmak ve
yerine aşağıdaki yeni (6)’ncı fıkra konmak suretiyle
değiştirilir:
“(6)
Yönetimine en az hissesi oranında iştirak etmek
koşulu ile, kârlı görünen yurtiçi ve yurtdışı yeni
teşebbüslere veya mevcut teşebbüslerin yeni
yatırım projelerine iştirak edebilir; aynı şartlarla
şirket kurabilir; uygun göreceği mevcut
şirketlerden hisse alabilir; gerektiğinde sahip
olduğu hisseleri satabilir.
Banka, yukarıdaki paragraf uyarınca elde etmiş
olduğu hisseleri sahip olduğu tarihten itibaren beş
yıl içerisinde elden çıkarır.”

(3)

Esas Yasa, 5’inci maddesinin (11)’inci fıkrasından hemen
sonra sırasıyla aşağıdaki yeni (12)’nci, (13)’üncü ve
(14)’üncü fıkralar eklenmek suretiyle değiştirilir:
“(12) Banka, gerekli ve uygun gördüğü hallerde,
kullandırılmış olan kredilerle ilgili olarak
rehabilitasyon, konsolidasyon ve bonifikasyon
yapabilir.
(13)
Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği
yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası
kuruluşlara üye olabilir. Yurt içinde ve dışında
şube ve temsilcilikler açabilir.
(14)
Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her
türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri
yapabilir.”

Esas Yasanın
17’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi

4. Esas Yasa, 17’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
17’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:

Esas Yasanın
23’üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi

5. Esas Yasa, 23’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
23’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:

“İç ve Dış Mali 17. Banka yürürlükteki yasalar çerçevesinde, Devletin
Kurumlardan
kefaleti ile yurtiçi ve yurtdışı mali kurumlardan kredi
Borçlanma
alabilir. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile
para ve sermaye piyasasından ve her türlü fonlardan
kaynak sağlayabilir.”

“İşletme Kredisi
8.6.1993
A.E. 263
3.8.1993
A.E. 365
1.3.1995
A.E. 164

23.Banka, Bakanlar Kurulunca, bu Yasanın 34’üncü
maddesinin (1)’inci fıkrası altında yapılan Krediler
Tüzüğünde belirlenen esas, kural ve koşullara bağlı
olmak üzere teşebbüslere, Yönetim Kurulunun
belirleyeceği miktar ve koşullarda işletme kredisi
verebilir.

7.9.1995
A.E. 606
20.8.1999
A.E. 536
Esas Yasaya
Yeni 27A
Maddesinin
Eklenmesi

”

6. Esas Yasa, 27’nci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 27A
maddesi eklenmek suretiyle değiştirilir:
“Yönetim
Kurulunun
Görev ve
Yetkileri

27A. Yönetim Kurulunun temel görevi, Genel Kurul
kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık
programlar çerçevesinde, Bankanın bu Yasa ile
belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.
Bu amaçla:
(1)
Teşebbüslere
kredi
açılmasına,
sermayelerine iştirak edilmesine,
Bankanın
öncülüğünde
şirket
kurulmasına ve iştiraklere ait hisse
senetlerinin
satılmasına,
geri
alınmasına
ve
kâr
garantisi
verilmesine karar verir;
(2)
Gerekli ve uygun gördüğü hallerde
kullandırılmış olan kredilerle ilgili
olarak rehabilitasyon, konsolidasyon
ve bonifikasyon yapabilir;
(3)
Yurtiçinde ve dışında temsilcilikler,
şubeler ve irtibat büroları açılmasına
ve kapatılmasına karar verir;
(4)
Bankaya kaynak sağlanması için
gerekli tedbir ve kararları alır;
(5)
İş programlarını ve finansman
planlarını
onaylar,
izler
ve
gerektiğinde değiştirir;
(6)
Kredilere uygulanacak faiz oranlarını,
miktarlarını ve ödeme sürelerini tespit
eder;
(7)
Yıllık faaliyet raporunu, bilanço ve
kâr-zarar hesabının ve kârın dağıtım
şeklini onaylar ve Genel Kurula
götürür;
(8)
Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde
yürütülebilmesi
için
gerekli
organizasyonu ve çalışma usullerini
tespit eder ve bu hususları
yönetmelikler ile düzenler;
(9)
Bankanın iştiraklerindeki Yönetim
Kurulu, müdür, üye ve denetçi
adaylarını bu konuda uzman kişiler
arasından seçer; ve
(10)
Mevzuatla kendisine verilen diğer
görevleri yapar.”

Esas Yasanın
28’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi

7. Esas Yasa, 28’inci maddesinin (5)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (5)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
“(5) Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı mevkiine
atanan banka bünyesinde çalışan bir banka personeli bu
görevden alınması halinde, göreve atanmadan önce
bulunduğu kadro bareminde kazandığı hak dereceleriyle,
atanmadan önceki baremine getirilir. Ancak eski baremi
17B altında ise barem 17B üzerinden müşavirliğe
getirilir ve bu baremde Genel Müdür veya Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevde bulunduğu her hizmet yılına
karşılık bir kademe ilerlemesi alır.
Ancak, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmadan önce, bulunduğu kadronun baremi en
az barem 17B olan veya atanmadan önce bulunduğu
kadronun baremine bakılmaksızın asgari iki yıl Genel
Müdür veya Genel Müdürü Yardımcısı görevi yapanlar
Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yaptığı mevkiinin maaşını almaya devam eder.”

Esas Yasanın 8.Esas Yasa, 33’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak ve
33’üncü
yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin
Değiştirilmesi
“(3) Banka amaçlarında kullanılmak üzere ithal edilecek
motorlu araçlar dahil araç, gereç ve malzemeler ile
bina ve bina inşaatında kullanılabilecek her türlü araç,
gereç, teçhizat, mefruşat ve malzemeler her türlü vergi
resim, harç ve fondan muaftır.”
Esas Yasanın 9. Esas Yasa, 34’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
34’üncü
34’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin
Değiştirilmesi “Tüzük
34.Bakanlar Kurulu aşağıdaki konularda Tüzük yapma
Yapma
yetkisine sahiptir:
Yetkisi
(1) Bankanın vereceği kredilerde
(A) Kredinin veriliş şekli; ve
(B) Alınacak teminatlar.
(2) Tahvil çıkarma koşul ve esasları.”
Yürürlüğe
Giriş

10. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.

