R.G. 195
10.11.2005
KKTC MERKEZ BANKASI
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.10.2005
Karar Sayısı : 571

41/2001 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası’nın
(23)üncü maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu
aşağıdaki kararı almıştır.
1- YASAL KARŞILIĞA TABİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39/2001 Sayılı Bankalar Yasası altında lisans alarak faaliyet gösteren bankaların, KKTC
Bankalar Tekdüzen Hesap Planı ve kayıt düzeni esas alınarak bulunacak toplam pasiflerinden aşağıda
belirtilen kalemlere ilişkin hesap bakiyelerinin indirilmesi sonucunda bulunacak tutarlar, bankanın Türk
Parası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturur.
İndirilecek kalemler :
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

Özkaynaklar
Özkaynak hesabında dikkate alınan sermaye benzeri krediler
Pasifte yer alan karşılıklar
KKTC Merkez Bankası’na Yükümlülükler
Kredi ve Diğer alacaklar değerleme fonu
Fonlar ve Fonlardan kullandırılan kredi karşılıkları
Yurt içi bankalara olan yükümlülükler(offshore bankalara ait olanlar hariç.)
Faiz ve gider reeskontları
Kazanılmamış gelirler
Ertelenmiş Vergiler
Özel Görev Hesapları

2- YASAL KARŞILIK ORANLARI
a) Türk Parası Yükümlülüklerde
b) Yabancı Para Yükümlülüklerde

%10
%11

3- YASAL KARŞILIK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HESAPLANMASI,
TESİS ŞEKLİ VE SÜRESİ
Yasal karşılığa tabi yükümlülükler ay sonları itibariyle hesaplanır. Ayın son gününün resmi

tatil gününe rastlaması halinde, yükümlülüklerin hesaplanmasında bir önceki iş günü esas alınır.
Bankalar, Türk Parası yükümlülükleri için Yeni Türk Lirası cinsinden, Sterlin, Amerikan
Doları ve Euro yükümlülükleri için kendi döviz cinslerinden, bunun dışında kalan döviz cinsleri için ise
cetvel tarihindeki çapraz kurlardan bulunacak Amerikan Doları üzerinden, 2. maddede öngörülen
oranlarda nakden yasal karşılık tesis ederler.
Yasal karşılık, müteakip ayın 15’inci günü tesis edilir. Müteakip ayın 15. gününün resmi tatil
gününe denk gelmesi durumunda tatili izleyen ilk iş günü esas alınır.

4- BİLDİRİM
Bankalar, yasal karşılığa tabi yükümlülüklerini, esasları KKTC Merkez Bankasınca
belirlenecek cetvellerle, yükümlülüklerin hesaplandığı ayı takip eden ayın 15.günü mesai bitimine
kadar Merkez Bankasına bildirirler.

5- MEVDUAT HESAPLARINDAN OLAĞANÜSTÜ ÇEKİLİŞ
Merkez Bankası, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir bankanın, olağanüstü mevduat
eksilişine tekabül eden zorunlu karşılıklarını,
a)
b)
c)

Eksiliş tutarını,
Eksilişe konu teşkil eden mevduatların vade dilimi ve türünü,
Eksilişin başladığı tarihi,

bir yazı ile bildirmesi halinde, tesis etmesi gereken yasal karşılık tutarını, olağanüstü eksilişe tekabül
eden mevduatı göz önüne alarak, yasal karşılıklarının önceden tesis edilmiş bulunması kaydıyla yeniden
hesaplar ve azalmaya ilişkin yasal karşılığı derhal iade eder.
6- YASAL KARŞILIKLARA FAİZ ÖDENMESİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde bulunan Türk Parası ve döviz
yasal karşılıklara Merkez Bankası Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilen oranlarda faiz ödenir.

7- CEZA KURALLARI
a- Türk Parası yasal karşılığını, 3. maddede belirtilen günde tesis etmeyen bankalara, eksik
tesis edilen kısım için, KKTC Merkez Bankasınca ticari reeskont kredilerine uygulanan faiz oranlarının
birbuçuk katı kadar gecikme faizi uygulanır.
b- Döviz mevduat yasal karşılıklarını, 3.maddede belirtilen günde tesis etmeyen bankalara,
eksik tesis edilen kısım için, KKTC Merkez Bankasınca ticari reeskont kredilerine uygulanan döviz
faiz oranlarının birbuçuk katı kadar gecikme faizi uygulanır.
8- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Bu Kararın , yürülüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ,
a- 12.12.2002 tarih ve 121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
29 Kasım 2002 tarih ve 483 sayılı Yönetim Kurulu Kararı,
b- 16.07.2004 tarih ve 103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
12 Temmuz 2004 tarih ve 528 sayılı Yönetim Kurulu Kararı,
c- 04.02.2005 tarih ve 18 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
28 Ocak 2005 tarih ve 544 sayılı Yönetim Kurulu Kararı,
Yürürlükten kaldırılır.
9- YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Bu karar, 31.12.2005 tarihli yasal karşılık cetvellerine uygulanmak üzere, 31.12.2005 tarihi
itibarıyla yürürlüğe girer.

