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TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI
  

(32/2009 Sayılı Yasa)
Madde 9 (6) Altında Tebliğ

  
            Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 
32/2009 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası’nın 9’ncu 
maddesinin 6’ncı fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki “Sermaye Benzeri 
Kredilerin Mahiyet ve Kullandırım Şartları Tebliği”ni yapar:
  
Kısa İsim 1. Bu Tebliğ “Sermaye Benzeri Kredilerin Mahiyet ve 

Kullandırım Şartları Tebliği” olarak isimlendirilir. 
  

Tefsir 2. Bu Tebliğde geçen; 
  

    “Banka”, Bankalar Yasası kuralları çerçevesinde faaliyet 
gösteren ve Sermaye Benzeri Kredi verilen Bankayı, 
  

    “Canlı Kredi”, 39/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Bankalar Yasası’nın 23’ncü maddesinin 6’ncı fıkrası altında 
yayımlanan Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının 
Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği çerçevesinde 1’nci ve 2’nci 
gruptaki kredileri, 
  

    “Donuk Kredi”, 39/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Bankalar Yasası’nın 23’ncü maddesinin 6’ncı fıkrası altında 
yayımlanan Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının 
Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği çerçevesinde 3’ncü, 4’ncü ve 
5’nci gruptaki kredileri, 
  

    “Fon”, 32/2009 sayılı Yasa ile kurulan Tasarruf Mevduatı 
Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’nu, 
  

    “Merkez Bankası”, KKTC Merkez Bankası’nı, 
  

    “Sermaye Benzeri Kredi”, Bu Tebliğin 4’ncü maddesi 
kapsamında bankalara kullandırılacak kredileri,  
  

    “Sözleşme”, Banka ile Fon arasında imzalanacak olan Sermaye 
Benzeri Kredi Sözleşmesini, 
  

    “Taraf”, Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar 
Fonu’nu ve Bankayı, 
  

    “Yasa”, 32/2009 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal 
İstikrar Fonu Yasası’nı, 



  
    

  
ifade eder. 
  
  

Kapsam 3. Yasanın 9’ncu maddesinin 3’ncü fıkrasında yer alan 
faaliyetlerde bulunmak üzere, bu Tebliğin 8’nci maddesinde 
belirlenen yazılı bir sözleşme uyarınca bankaya belirli bir 
vadede, belirli bir miktarda verilecek sermaye benzeri kredi 
işlemleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir. 
  

Sermaye  
Benzeri Kredi 

4. Yasa’nın 9’ncu maddenin 6’ncı fıkrasına göre; 

Kullandırma 
Amaçları 

  1) Bankaların donuk kredilerinin yeniden yapılandırılması 
veya canlı kredilerinin iyileştirilmesi nedenleriyle veya 
  

    2) Bankaların devir ve birleşmesi sonucunda veya 
  

    3) Finansal sektörde istikrarı sağlamak amacı ile 
  

    oluşacak maliyetleri ve finansal ihtiyaçları için bankalara 
sermaye benzeri kredi verilir. 
  

Sermaye Benzeri 
Kredi Kullandırım 
Şekli 
  

5. Bankalara verilecek sermaye benzeri kredi, Fon tarafından 
bankalara nakit verilerek kullandırılır. 
  

Vade, Komisyon ve 
Faiz Oranı 

6. 1) Sermaye Benzeri Kredi işleminde vade, en az beş yıl 
olmak kaydıyla, taraflarca serbestçe belirlenebilir. Vade 
sonu işgünü olarak tespit edilir. 
  

    2) Banka kullandığı sermaye benzeri kredilere aylık olarak 
her para cinsi için Merkez Bankası mevduat faiz oranına 2 
puan ilave etmek suretiyle bulunacak oranda faiz öder. 
  

    3) Sermaye benzeri kredi işlemi nedeniyle bankadan alınacak 
gecikme faizi, komisyon ve diğer masrafların oranı veya 
miktarı, Fona ödeme şekli ve zamanı Fon Yönetim 
Kurulunca belirlenir ve taraflarca imzalanacak sözleşmede 
düzenlenir. 
  

Sermaye Benzeri 
Kredi İşleminin 
Esasları 

7. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde sermaye benzeri kredi işlemi 
aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
  

    1) Taraflar arasında, işlemin genel esaslarını düzenleyen 
yazılı bir sözleşme yapılır. 
  

    2) Sermaye benzeri kredi, Fon Yönetim Kurulu’nca uygun 
görülen şekilde Bankaya defaten veya dilimler halinde 
kullandırılabilir. 
  



    3) Sermaye benzeri kredi karşılığı olarak bankalardan, Fon 
Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek teminat veya 
teminatlar alınır. 
  

    4) Sermaye benzeri kredilerin; ana para ve faiz geri ödemesi, 
sermaye benzeri kredinin katkı sermaye hesabına dahil 
edilmesi ve vadesinden önce geri ödenmesi hakkında 
39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın 33’ncü maddesi 
altında yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanır. 
  

Sözleşmenin Şekil 
ve İçeriği 

8. 1) Fon ve Banka arasında imzalanacak “Sermaye Benzeri 
Kredi Sözleşmesi”nde aşağıdaki hususlara yer verilmesi 
zorunludur: 

      a) Fonun adı ve Bankanın ticaret ünvanı, 
  

      b) Bankaya verilecek sermaye benzeri kredinin miktarı 
ve vadesi, 
  

      c) Bankadan alınacak teminatlar, 
  

      d) Bankanın Fona ödeyeceği komisyon ve/veya 
masrafın ve/veya faizin oranı veya bunların 
miktarları, ödeme şekli ve zamanı, 
  

      e) Bankanın sermaye benzeri kredi konusu ana paranın 
Fona geri ödeme şekli ve zamanı, 
  

      f) Bankanın, faizleri ve/veya vade sonunda ana para 
ödemesini ifada temerrüde düşmesi halinde Fon 
Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş olan ve Fona 
ödenecek gecikme faizinin oranı veya miktarı, 
  

      g) Sözleşme ve gerekli diğer işlemler için Bankayı 
temsile yetkili kişilerin imzaları, 
  

      h) Tarafların tebligat adresleri, 
  

      ı) Sözleşmenin süresi, 
  

    2) Taraflarca iki nüsha halinde hazırlanıp imzalanacak 
sözleşmenin hükümleri, sözleşmede belirtilen süre içinde 
taraflar arasında yapılacak işlemlerde uyulacak genel 
esasları oluşturur. 
  

Bankanın Sermaye 
Benzeri Krediyi 
Fona Ödeme 
Zamanı Ve Şekli 

9. Banka, sermaye benzeri kredinin ana para ödemesini 
sözleşmede belirtilen şekilde vade sonunda; faiz, komisyon ve 
diğer masrafları ise vade sonuna kadar sözleşmede düzenlenen 
şekilde Fona öder.  



  
Başvuru Usulü 10. 

  
Sermaye benzeri krediler başvurusu bu Tebliğin 11’nci 
maddesinde yer alan belgeler ile birlikte bankalar tarafından 
Merkez Bankası’na yapılır. 

Başvuruda  11. Bankaların başvuru dosyalarında bulunacak belgeler; 
İstenecek Belgeler    1) Ek’teki “Sermaye Benzeri Kredi Başvuru Formu” ve 

ekleri 
  

    2) Sermaye benzeri kredi başvurusunu yapmaya ve belgeleri 
imzalamaya yetkili olan kişilerin usulüne uygun verilmiş 
yetki belgeleri. 
  

    3) Merkez Bankası ve Fon, Bankanın talebini incelerken 
1’nci fıkradan öngörülen belgelere ek olarak Bankadan 
gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye 
yetkilidirler.  
  

    4) Bu maddede yer alan bilgi ve belgeleri vermeyen 
bankaların başvuruları reddedilir. 
  

Başvurunun 
İncelenmesi 

12. 1) Merkez Bankası, Bankanın sermaye benzeri kredi talebi 
ile ilgili inceleme yaparken, öncelikle sermaye benzeri 
kredi talep nedenini ve bankaların yeniden yapılandırdığı 
ve/veya iyileştirdiği kredi tutarlarını dikkate alır.  
  

    2) Merkez Bankası tarafından uygun bulunan talepler, 
başvuru dosyası ile birlikte değerlendirilmek üzere Fona 
gönderilir, uygun bulunmayan talepler ise doğrudan 
reddedilerek ilgili Bankaya bildirilir. 
  

    3) Merkez Bankası’nca gönderilmiş ve Fon tarafından uygun 
bulunmuş talepler Bankaya bildirilir. Banka ile bu Tebliğe 
uygun sözleşme imzalanarak sermaye benzeri kredi 
bankaya verilir. 
  

    4) Fon ve Merkez Bankası, Bankanın sermaye benzeri kredi 
başvurusunu kabul veya reddetmekte serbesttirler. 
  

Sermaye Benzeri 
Kredilerin Miktarı 

13. 1) Her bir Bankaya verilecek sermaye benzeri kredilerin 
toplam azami miktarı 5.000.000.- TL (Beş Milyon Türk 
Lirası) ve/veya muadili dövizi geçemez. 
  

    2) 4’ncü maddenin 1’nci fıkrasının uyarınca yapılacak 
başvurularda her bir kredi için asgari tutar 100.000.- TL 
veya muadili dövizdir. 
  

    3) 4’ncü maddenin 2’nci fıkrası uyarınca bankaların devir ve 
birleşmesi nedeniyle verilecek sermaye benzeri kredinin 
miktarını Merkez Bankası belirler. 
  



Temsilin Kapsamı 14. 1) Bu Tebliğe konu sözleşmenin imzalanması ve 
sözleşmelere konu diğer işlemlerin yapılması hususunda 
imza örnekleri verilmek suretiyle yetkili oldukları Banka 
tarafından Fona yazılı olarak bildirilmiş olan veya geçerli 
bir vekaletname verilmiş kişiler yetkili sayılır. 
  

    2) Bu kişilerin yetkisinde yapılan değişiklikler banka 
tarafından geçerli yasal belgelerle birlikte Fona yazılı 
olarak bildirilir. Fona bildirilmemiş yetki iptalleri Fon 
yönünden geçerli olmaz ve  herhangi bir yayın organında 
yapılacak ilan hiçbir şekilde Fonu bağlamaz. İmza 
yetkilerinde değişiklik olduğunu Fona yazılı olarak 
bildirmemiş olan Banka ile ilgili bu sözleşmeye konu 
işlemlerde Bankayı Fona karşı temsil etme yetkisi mevcut 
imza sahibine ait olup Bankaya ve Fona karşı bağlayıcı 
olmaya devam eder. 
  

Bankanın Bilgi 
Verme 
Yükümlülüğü 
  

15. Banka, Fonun talep edeceği her türlü bilgi ve evrakı Fona 
vermekle yükümlüdür. 

Diğer Hükümler 16. 1) Bu Tebliğde düzenlenmeyen hallerde Fonun vereceği 
sermaye benzeri kredilere 39/2001 sayılı Bankalar 
Yası’nın 33’ncü maddesi altında yayımlanan Bankaların 
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ hükümleri aynen uygulanır. 
  

    2) 4’ncü maddenin 1’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
donuk  kredilere, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın 
23’ncü maddesinin 6’ncı fıkrası altında yayımlanan 
Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklılarının Nitelikleri 
ve Karşılıklar Tebliği hükümleri aynen uygulanır. 
  

Yürürlük 17. Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
  

  
  


