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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI YASASI
(41/2001SAYILI YASA)
Madde 23 (1) Altında Tebliğ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2001 Sayılı Merkez Bankası Yasası’nın 23(1)
Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, işbu tebliğ ile bankaların bulunduracakları genel
disponibiliteye ilişkin aşağıdaki hususları tespit eder.
Kısa İsim

1.

Bu Tebliğ, “Genel Disponibilite Tebliği” olarak isimlendirilir.

Amaç ve
Kapsam

2.

Bu Tebliğin amacı, 41/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez
Bankası Yasası’nın 23(1) maddesi gereğince, bankaların günlük olarak tesis
etmeleri gereken genel disponibiliteye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Disponibilite
Oranı

3. (1)

Bankaların, 41/2001 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası
Yasasının 23 (1) maddesine göre, taahhütlerine karşı bulundurmak zorunda
oldukları en düşük disponibilite oranı, %10'dur.

(2)
Ancak bankaların, yurt dışındaki bankalarda bulundurdukları paraların,
özkaynaklarının beş katını aşması halinde, aşan bankalar için en düşük oran
%25 olarak uygulanır. Bu Tebliğ uygulamasında Özkaynak, 39/2001 sayılı
Bankalar Yasası’nda tanımlanan özkaynağı anlatır ve ay sonu itibariyle
mevcut özkaynak, müteakip ayın 15. gününden itibaren esas alınır.
(3)

Disponibl
Değerler ve
Taahhütler

Günlük bulundurulması gereken disponibilite oranının hesabında, bu Tebliğin
4.’üncü maddesindeki hususlar göz önünde tutulur.

4(1) a.
b.
c.

Kasadaki Türk Parası mevcudu,
Kasadaki yabancı para (efektif ve seyahat çeki) mevcudu,
Merkez Bankası nezdindeki vadesiz serbest Türk Parası ve döviz tevdiat ve
mevduat hesapları,
d.
Her an paraya çevrilebilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait iç istikraz
tahvilleri,
e.
Azami bir yıl vadeli Kalkınma Bankası Tahvilleri,
f.
Merkez Bankası tarafından teminata (avansa) kabul edilmiş senetlere karşılık
bankalarca serbestçe kullanılabilecek reeskont imkanları toplamı,
Bankaların disponibl değerlerini oluşturur.
4.(2)a 39/2001 sayılı Bankalar Yasası altında lisans alan bankaların birbirlerine
yaptıkları bankalar arası mevduat hariç toplam Türk Parası ve döviz tevdiat ve
mevduatı,

b

Özel ve tüzel kişilere olan vadesiz borçlar, (Merkez Bankası ve 39/2001 Sayılı
Bankalar Yasası altında lisans alan bankalar hariç)
c Ödeme emirleri ve ödenecek çekler,
d Tahakkuk etmiş vergi, resim ve harçlar toplamı,
Bankaların taahhütlerini oluşturur.
4. (3)

Disponibilite oranının hesaplanmasında bu Tebliğin 4'üncü maddesinin 1 ve
2’inci fıkralarında belirtilen kalemler dışında hiçbir kalem ilave edilemez.
Belirtilen kalemlerin hesabında yabancı para taahhütler ve disponibl değerlerin
cari gişe döviz alış kurları üzerinden Türk Parası karşılıkları dikkate alınır.

Kalkınma
5.
Bankası Tahvili

Bu Tebliğin 4. 1 (e) maddesi ile ilgili olarak bankalar, 31.3.1993 tarihinden
itibaren toplam taahhütlerinin %2'si üzerinden Kalkınma Bankası Tahvili almak
zorundadırlar.

Disponibilite
Cetveli

6.

Disponibilite oranı bankalarca günlük olarak hesaplanır. Gün sonları itibariyle
hesaplanan disponibilite oranları, Merkez Bankasınca belirlenecek cetvellerle
haftalık olarak, en geç müteakip haftanın son iş gününe kadar Merkez
Bankasına bildirilir.

Oransal
Sınırlara
Uyumsuzluk

7.

Bu Tebliğin 3’üncü maddesinde belirlenen oranlarda ve süresinde disponibilite
tesis etmeyen bankalara, eksik tesis edilen her gün için ve eksik tesis edilen
kısım üzerinden Merkez Bankasınca, Türk Parası ticari reeskont kredilerine
uygulanan faiz oranının bir buçuk katı kadar gecikme faizi uygulanır. Günlük
eksik tesis edilen miktarlar üzerinden hesaplanacak gecikme faizi cetvelde
belirlenen satıra yazılarak beyan edilir. Beyan tarihinden itibaren üç iş günü
içerisinde gecikme faizinin tahsili zorunludur.

Geçici Madde Bu Tebliğin 3 'üncü maddesinin 2’nci fıkrasında belirlenen oran, 1 Nisan 2007’den
itibaren %15, 1 Temmuz 2007’den itibaren %20 ve 1 Ekim 2007’den itibaren ise %25
olarak uygulanır.
Yürürlükten
Kaldırma

8.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte 30.07.1993 tarih ve 76 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 362 sayılı Amme Enstrümanı, onun altında yapılmış veya
yapılması gereken işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

9.

Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, 1 Mart 2007 tarihinde
yürürlüğe girer.

