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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 saptar.
   
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,   bulundurmak zorunda oldukları disponibl 
değerlerin taahhütlerine oranı, en düşük %10'dur.

  (2) Bankalar, yurt dışı bankalarda bulundurdukları paralar ve yurt dışından satın 
aldıkları menkul kıymetlerin toplam miktarı;

   (A) Özkaynaklarının bir katını aşması halinde %12, 
   (B) Özkaynaklarının iki katını aşması halinde %14, 
   (C) Özkaynaklarının üç katını aşması halinde %16, 
   (D) Özkaynaklarının dört katını aşması halinde %18, 
   (E) Özkaynaklarının beş katını aşması halinde %20 
   oranında disponibilite tutmakla yükümlüdürler.
  (3) KKTC Merkez Bankası, ilgili mevzuat ve Merkez Bankası kararlarına aykırı 

karar ve işlemlerin ve/veya mali bünyelerini etkileyen durumların varlığının 
tespiti halinde, banka bazında farklı disponibilite oranlarının uygulanmasını 
kararlaştırabilir.

  (4) Bu Tebliğ uygulamasında özkaynak, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nda 
tanımlanan özkaynağı anlatır ve ay sonu itibarıyla mevcut özkaynak, 
müteakip ayın 15. gününden itibaren esas alınır. 

    
Disponibl 
Değerler  

4. (1) Kasadaki Türk parası mevcudu,
 (2) Kasadaki yabancı para (efektif ve seyahat çeki) mevcudu, 

  (3) Merkez Bankası nezdindeki vadesiz serbest Türk parası ve yabancı para 
mevduat hesapları,

  (4) Azami bir yıl vadeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait devlet iç 
borçlanma senetleri,

  (5) Azami bir yıl vadeli Kalkınma Bankası Tahvilleri, 
  (6) Merkez Bankası tarafından teminata (avansa) kabul edilmiş senetlere karşılık 

bankalarca serbestçe kullanılabilecek reeskont imkanları toplamı, 
  bankaların disponibl değerlerini oluşturur.
    
Taahhütler 5. (1) 39/2001 sayılı Bankalar Yasası altında lisans alan bankaların birbirlerine 



yaptıkları bankalar arası mevduat hariç, toplam Türk parası ve yabancı para 
mevduatı, 

  (2) Özel ve tüzel kişilere olan vadesiz borçlar, (Merkez Bankası ve 39/2001 
Sayılı Bankalar Yasası altında lisans alan bankalar hariç) 

  (3) Ödeme emirleri ve ödenecek çekler,
  (4) Tahakkuk etmiş vergi, resim ve harçlar toplamı
  bankaların taahhütlerini oluşturur.
    
Disponibilite 
Cetveli 

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

  (2) Yabancı para disponibl değerler ve taahhütlerin cari gişe döviz alış kurları 
üzerinden Türk Parası karşılıkları dikkate alınır.

   
Eksik 
Disponibilite 
Tesis Edilmesi 
Durumunda 
Uygulanacak 
Ceza 

7. Bu Tebliğ çerçevesinde 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 
Yurt Dışı 
Varlıklara 
İlişkin Geçici 
İstisnalar 

1. (1) Bu Tebliğin 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası 01.07.2013 tarihinden itibaren 
uygulanır. 

 (2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce alınan ve vadeye kadar elde 
tutulacak olan menkul değerler, bu Tebliğin 3’üncü maddesinin (2)’nci 
fıkrasında belirtilen hesaplamalara dahil edilmez.

   
Yürürlükten 
Kaldırma 

8. Bu Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 41/2001 sayılı Yasanın 23 (1) maddesi 
altında çıkarılan ve 08.02.2007 tarih, 24 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 
Tebliğ, bu Tebliğ altında yapılmış veya yapılması gereken işlemlere halel 
gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. 

   
Yürürlüğe 
Giriş 

9. Bu Tebliğ 01.03.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 


