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KREDİ GARANTİ FONU YASASI 
(42/2009) 

 
Madde 9 (2), (3) ve 11 (1) Tahtında Yapılan Tebliğ 

 
Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu 42/2009 sayılı Kredi Garanti Fonu Yasası’nın 9 (2), 
(3) ve 11 (1) maddelerinin vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tebliği yapar;
 
 
 
KISA İSİM 1. 

 
 

Bu Tebliğ “Fon Tarafından Garanti Verilecek Krediler ile 
İlgili Usul ve Esasların Düzenlenmesi” Tebliği olarak 
isimlendirilir. 
 
 

TEFSİR 2. 
 

Bu Tebliğde geçen;   

  
 
 
 

“Banka”, Bankalar Yasası kuralları çerçevesinde faaliyet 
gösteren ve garanti verilen ve/veya verilecek krediyi 
kullandıran veya kullandıracak olan bankayı, 

  “Gün”, İş gününü, 
 

  “Garanti”, KGF tarafından her bir gerçek ve/veya tüzel kişi 
lehine, Banka ile yapılan Garanti Sözleşmesi, Çerçeve 
Sözleşmesi ve Garantinin Geri Ödenmesi Sözleşmesi 
hükümlerine uygun olarak verilen garantiyi, 
 

  “Garanti Sözleşmesi”, Banka ile KGF arasında imzalanan ve 
KGF tarafından gerçek ve/veya tüzel kişi için garanti edilen 
miktarın, garanti oranı ile süresinin belirlendiği ve riskin 
gerçekleşmesi halinde, garanti edilen miktar kadar geri ödeme 
yapılmasını öngören sözleşmeyi, 
 

  “KKTCMB”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’nı, 
 

  “KGF”, 42/2009 sayılı Yasa ile oluşturulan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Kredi Garanti Fonu’nu, 
 

  “Kredi”, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın 23. maddesinde 
sayılan nakdi kredileri, 
 
 

  “Limit”, Banka tarafından KGF garantisi ile gerçek ve/veya 
tüzel kişiye borçlu cari hesap olarak kullandırılan açılış 
tarihindeki toplam kredi tutarını, 



 
  “Teminat”, KGF garantisine karşılık gerçek ve/veya tüzel 

kişi tarafından KGF lehine verilecek olan teminatı, 
 

  
 
 

“Yönetim Kurulu”, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulunu,  

ifade eder. 
 

GARANTİ 
VERİLECEK  
GERÇEK VE/VEYA 
TÜZEL KİŞİLER 

3. 
 

Fon Yönetimince aşağıda belirtilen kredilere garanti 
verilebilir: 

 (1) Geçici likidite sıkışıklığı yaşayan ihracatçılar ile mal 
ve/veya hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere 
bankalar tarafından kullandırılacak krediler.
 
 

 
 

 (2) Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle bankalar 
tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilerin yapılandırılacak 
borçları ve/veya ek kredi olarak kullandırılacak krediler. 

GARANTİNİN 
SÜRESİ 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Garanti sözleşmelerinin süresi, kredi tutarına ve kredi 
sözleşmesi süresine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir 
ve garanti sözleşmesinde gösterilir. Ancak borçlu cari 
hesaplarda garanti sözleşmesinin süresi 2 yılı geçemez. Banka, 
borçlu cari hesap ile ilgili garanti süresinin bitmesinden 1 ay 
önce aynı borçlu cari hesap için KGF’den sürenin uzatılmasını 
ve/veya yeni garanti sözleşmesi imzalanmasını isteyebilir. 

GARANTİ 
VERİLECEK 
GERÇEK  
VE/VEYA TÜZEL 
KİŞİLERDE 
ARANACAK 
NİTELİKLER 

5. 
 
 
 

Garanti talebinde bulunacak gerçek ve/veya tüzel kişiler ile 
kefilleri ve tüzel kişilerin direktör ve şirket sermayesinin %10 
ve daha fazlasına sahip hissedarlarının ve tüzel kişinin 
yönetim kurulu üyelerinin; 
 

 (1) Müracaat tarihinde çek yasağı kapsamında olmaması, 
 

 (2) 
 
 
 
 

Kredi talep eden gerçek ve/veya tüzel kişinin talepte 
bulunan bankanın yönetim kurulu başkanı veya üyesi, 
bankanın yönetim kurulu üyesinin eşi, çocukları, annesi, 
babası, kardeşi, torunu, iç ve dış denetçisi olmaması ve 

  (3) 
 

Tüzel kişilerin talepte bulunan bankanın iştiraki 
olmaması zorunludur. 
 

KGF’NİN 
GARANTİSİNİN ÜST 
SINIRI, GARANTİ 
ORANI VE BANKA 
LİMİTİ  

6. 
 
 

(1) 
 
 

Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışacak olan KGF’nin 
vereceği garantinin üst sınırı, 

  (a)      Fiilen kullandırılacak taksitli vadeli kredinin ana 
para ve Yönetim Kurulu tarafından (Merkez 
Bankası mevduat faiz oranının 2 katını 
aşmayacak şekilde) karar verilen faiz eklenerek 
bulunan toplam miktarın, 



 
   (b)     Borçlu cari hesaplarda ise hesabın açılış 

tarihindeki limit tutarının, 
 

   en çok %60’ını aşmamak üzere her bir münferit gerçek 
ve/veya tüzel kişi için aynı risk grubunda olup 
olmadığına bakılmaksızın 1.000.000.-TL ile sınırlıdır. 
 

  (2) KGF’nin yükümlülüğü hiçbir zaman garanti 
sözleşmesinde belirlenen miktarı aşamaz. 
 

  (3) KGF’nin mal ve hizmet üretimi veya ihracat ile iştigal 
eden gerçek veya tüzel kişilere vereceği garantinin üst 
sınırı, kredi borçlusunun mali durumu, toplam riski, 
kredinin teminatları ile kredi müşterisine ilişkin özel 
istihbaratın dikkate alınması suretiyle Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.  
 

KGF  
TARAFINDAN 
GARANTİ 
VERİLECEK  
KREDİLERİN  
ALT SINIRI 
 

7. KGF’nin garantisine   başvurabilecek  kredinin alt sınırı her  
bir 
münferit gerçek ve/veya tüzel kişi için aynı risk grubunda olup 
olmadığına bakılmaksızın 50.000 (Elli Bin Türk Lirası) 
TL’dir. 
 

ÜCRET VE PRİMLER 
 
 

8. 
 

(1) Banka, garanti talebinde bulunacağı kredi için KGF’ye 
100.-TL maktu inceleme ücreti öder. Kredi talebinin 
KGF tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için maktu 
inceleme ücretinin Fon hesaplarına yatmış olması 
zorunludur. 
 

  (2) Banka, garanti sözleşmesini imzalamadan önce, garanti 
miktarı üzerinden %0,5 (binde beş) tutarında primi Kredi 
Garanti Fonu’na öder. 
 

BAŞVURU 
USULÜ 

9. 
 
 
 
 
 

(1) Banka, kredi başvurularını diğer kredilendirmelerine 
uyguladığı kural ve teamüllere göre değerlendirir ve geri 
ödenebilir gördüklerini, yönetim kurulunun onayını 
mütaeakip, KGF’nin garantisinin alınması amacıyla, bu 
Tebliğde belirlenen belgelerini içeren başvuru dosyası ve 
ek’te örneği sunulan “Garanti Talep Formu” ve “Garanti 
Başvuru Formu” ile birlikte gerçek ve/veya tüzel kişi 
adına Kredi Garanti Fonu’na başvurur. 
 

  (2) 
 
 

KGF, bu Tebliğ ekleri uyarınca belirlenenler dışında 
başka belge ve bilgi de isteyebilir. 
 

TEMİNATLAR 10. (1) 
 
 
 

KGF, garanti verdiği miktarı bankaya ödedikten sonra, 
borçlunun teminatlarının paraya çevrilmesi yoluna 
gidebileceği gibi borçlu aleyhine yargısal işlem de 
başlatabilir. 



 
  (2) 

 
 

KGF garantisi karşılığında aşağıdakileri teminat olarak 
kabul edebilir: 

   
 

(a) Gayrimenkul ipoteği, 

   
 

(b) Banka teminat mektubu, 

   
 

(c) Devlet İç Borçlanma Senetleri, 

   
 

(d) TL ve yabancı para blokesi, 

   (e) 
 
(f) 

Gayrikabili rücu akreditif, 
 
Motorlu araç / iş ekipmanı, 
 

   (g) Şahsi kefalet. 
 

  (3) Banka, kredi talebinde öngördüğü koşullar ve kredinin 
tahsis koşullarında teminatı azaltıcı işlem yapmak 
istemesi halinde KGF’nin yazılı onayını almak 
zorundadır. 
 

  (4) 
 
 
 
 
 
 
 

KGF’nin garantisi karşılığında gayrimenkul üzerinde 1. 
derece ipotek KGF lehine tesis edilir. Ancak 
yapılandırma nedeniyle talep edilen krediye garanti 
verilmesi halinde, 1. derece ipotek ilgili banka lehine 
olmak kaydıyla KGF, lehine 2. derecede ipoteği kabul 
edebilir. Teminatların bölünebilir olmaması halinde 
ipotek doğrudan KGF’ye verilir. 

  (5) 
 
 

Kabul edilecek teminatların nitelik ve nicelik olarak 
değerlendirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. 

TALEBİN 
İNCELENMESİ 

11. KGF, kendisine gelen başvuruyu aşağıdaki şekilde inceler: 
 

  (1) Başvurunun ön incelemesini yapar ve belgelerinde 
eksiklik olan ve/veya Yasa ve bu Tebliğdeki 
düzenlemelere uygun olmayan talepleri bankaya geri 
gönderir. Uygun olan talepleri ise, kendi 
değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunar. 
 

  (2) KGF, garanti talep edilen kredi ile ilgili olarak Merkez 
Bankası’ndan görüş alabilir. Gerekli görmesi halinde ve 
sadece ilgili müracaatla sınırlı olmak üzere, banka 
kayıtlarında ilgili gerçek ve/veya tüzel kişinin durumu 
hakkında inceleme yapabilir veya incelemeyi bağımsız 
denetim kuruluşuna yaptırabilir. Başvuru dosyasındaki 
gayrimenkul ekspertiz değerlendirmesinden başka kendi 
tayin edeceği bir ekspertize ilgili teminatın 
değerlendirilmesini yaptırabilir. Bu incelemeler 



nedeniyle masraf yapılması halinde, masraflar banka 
tarafından ödenir.  
 

BAŞVURUNUN 
KABULÜ VEYA 
REDDİ 

12. (1) Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları inceler ve 
takdir hakkını kullanarak başvuruyu kabul veya 
reddedebilir. Yönetim Kurulu kredi değerliliğini ve 
teminatını uygun gördüğü gerçek ve/veya tüzel kişi 
lehine garantisinin üst sınırını, oranını, süresini ve 
koşullarını belirler. Başvuru sonucu bankaya yazılı 
olarak bildirilir. 
 

  (2) Garanti talebinin kabul edildiğinin bankaya bildirilmesi 
garanti sözleşmesi yerine geçmez. Banka, garanti için 
belirtilen şartları yerine getirerek garanti sözleşmesinin 
imzalanması için 3 (üç) ay içerisinde KGF’ye başvurur. 
Bunun üzerine KGF, banka ve gerçek ve/veya tüzel kişi 
ile sözleşme imzalar. 3 (üç) ay içerisinde garanti 
şartlarının yerine getirilmemesi durumunda KGF’nin 
garanti taahhüdü geçersiz olur.  

  (3) Banka, garanti sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 
15 (on beş) gün içinde krediyi kullandırarak sözleşme 
(borç senedi), hesap açılış belgesi ve ödeme planının bir 
suretini KGF’ye gönderir. 15 (onbeş) gün içerisinde 
kredi kullandırılmadığı takdirde KGF garantisi son bulur.  

  (4) Banka, garanti sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 
taahhüt ettiği krediyi az kullandırdığı, kullandırmadığı 
veya limiti azalttığı veya limiti arttırdığı takdirde, 15 (on 
beş) gün içinde KGF’ye yazılı olarak bildirmek 
zorundadır.  
 

  (5) 
 
 
 
 

Borçlu cari hesaplarda bankanın garanti süresi içerisinde 
limiti azaltması halinde KGF’nin garantisi azalma 
oranında düşer. Limitin artırılması halinde ise, artan 
kısım için KGF’nin garantisi geçerli olmaz. 

SÖZLEŞMELERİN  
ŞEKİL VE  
İÇERİĞİ 

13. (1) 
 
 
 
 
 
 

KGF’nin garantisi ile kullandırılacak krediler için Banka 
ile KGF arasında garantinin genel esaslarını düzenleyen 
“Çerçeve Sözleşmesi” ve her bir garanti için “Garanti 
Sözleşmesi”, KGF ile gerçek ve/veya tüzel kişi arasında 
“Garantinin Geri Ödenmesi Sözleşmesi” olmak üzere 3 
sözleşme düzenlenir.  

 
 

 (2) Bu sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilmesi 
zorunludur:  
 

   (a) Tarafların ad, soyad ve/veya ticaret unvanları, 
  



   (b) Taraflar arasındaki ilişkinin genel esasları, 
 

(c) Tarafların sorumluluğu ve sorumluluğuna 
gidilme zamanı, 
  

(d) Faiz oranları, 
 

(e) 
 

Tarafların hak ve yükümlülükleri, 

(g) Tarafların tebligat adresleri, 
 
 

   (h) Sözleşmenin süresi,  
 
 

   (ı) 
 

Sözleşmenin imzalandığı tarih. 
 

BANKANIN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

14. (1) 
 
 
 
 

Banka, KGF’nin garantisi ile kullandırılan kredilerin ana 
para ödemelerini miktar ve yatırım tarihleriyle birlikte 
bakiyeyi taksit ödeme ayının son iş gününü takip eden 5 
(beş) gün içerisinde KGF’ye bildirmek zorundadır. 

  (2) Banka, gerçek ve/veya tüzel kişinin iflasını ve/veya 
tasfiyesini istediğinde veya istenildiğini öğrendiğinde 
aynı gün KGF’yi durumdan yazılı olarak haberdar eder.  
 

  (3) Banka, kredi verildikten sonra krediyi ve garantisini 
tehlikeye düşürecek ya da etkileyecek her türlü bilgiyi 
KGF’ye yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. 
 

  (4) Banka, KGF’nin garantisiyle kullandırılan kredilerin 
kapanmasından itibaren 2 (iki) gün içerisinde garantinin 
hükümsüz kaldığını bildiren bir yazı ile birlikte borcun 
kapandığından KGF’yi haberdar etmek zorundadır. 
 

 

 

 
 
 
 

(5) 

 

Banka, KGF’nin garanti verdiği kredi alacağını ve bu 
alacağa bağlı garanti alacağını 3. kişilere devir ve/veya 
temlik edemez. 

  
 
 
 

(6) 

 

Banka, borçlu cari hesap faiz oranlarında değişiklik 
yapması halinde KGF’ye bildirecektir. Faiz oranlarındaki 
artışlar, KGF’nin garanti verdiği miktarı değiştirmez. 

  (7) 

 

Banka, tebligat adresindeki değişikliği taraflara 
bildirmek zorundadır. 

  (8) 

 
 

Banka, tüm işlemler için KGF’nin bu konudaki tebliğ, 
talimat vb. düzenlemelerine ve sözleşme hükümlerine 
uygun davranır. 



KGF’NİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
 
 

15. (1) 

 

KGF, garantisine başvurulması halinde bankaya karşı 
garanti sözleşmesinden doğan sorumluluğunu yerine 
getirir. 

  
 

(2) 

 

KGF, tebligat adresindeki değişikliği taraflara bildirmek 
zorundadır. 

GERÇEK VE/VEYA 
TÜZEL KİŞİNİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

16.        

(1) 

Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler; 
 
Bütün işlemler için KGF’nin bu konudaki tebliğ, talimat 
vb. düzenlemelerine ve ilgili sözleşme hükümlerine 
uygun davranır. 
 

  (2) Borcunu, KGF’nin yazılı onayı olmaksızın 3. kişilere 
devir ve/veya temlik edemez. 
 

 

 

 (3) 

 

Defter ve kayıtları üzerinde KGF’nin inceleme 
yapmasını ve işyerini görmesini kabul eder. 

  (4) 

 

KGF’nin talebi halinde istenen her türlü bilgi ve belgeyi 
gecikmeksizin KGF’ye verir. 

GECİKME FAİZİ 17. (1) Gerçek ve/veya tüzel kişinin, banka ile imzalayacağı 
kredi sözleşmesi uyarınca krediyi zamanında ödememesi 
halinde, KGF’nin bu nedenle oluşacak gecikme 
faizindeki yükümlülüğü garanti sözleşmesinde belirlenen 
miktarı aşmamak kaydıyla kredinin ödenmeme 
tarihinden KGF tarafından garanti ödeninceye kadarki 
süreye Yönetim Kurulu tarafından (Merkez Bankası 
mevduat faiz oranının 2 katını aşmayacak şekilde) karar 
verilen faiz ödenir. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

 

 

 
 

Gerçek ve/veya tüzel kişinin, bankaya olan borcunu 
ödememesi halinde,  KGF’nin bankaya ödediği garanti 
miktarı, KGF tarafından garantinin bankaya ödenme 
tarihinden itibaren kamu alacağı niteliğini kazanır ve 
bankaya ödenen tutara, Kamu Alacaklarının Tahsili 
Usulü Yasasının 44’üncü maddesinde belirtilen oranda 
gecikme zammı uygulanabilir. 

BANKANIN 
GARANTİYİ 
KGF’DEN TALEP 
ETME ZAMANI  

(39/2001) 

18. Garantiye konu taksitli vadeli ve borçlu cari hesaplı kredinin, 
borçlu tarafından garanti süresi içinde ödenmemesi nedeniyle 
banka tarafından “Bankaların Kredileri ile Diğer 
Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği” çerçevesinde 
4. gruba intikal ettirilmesi gereken tarihten itibaren KGF’nin 
ödeme yükümlülüğü başlar ve banka kredinin 4. gruba 
alınması gerektiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde 
KGF’ye başvurur. Bankanın bu süreye uymaması nedeniyle 
oluşan fazla miktar için KGF’nin sorumluluğuna gidilemez. 
 



GARANTİNİN 
BANKAYA ÖDENME 
ZAMANI VE BİÇİMİ
  

19. Bankanın garanti miktarının ödenmesi için KGF’ye 18’inci 
maddeye göre başvurması üzerine; talep KGF Yönetim 
Kurulunca incelenip, onaylanmasını müteakiben garanti 
miktarı bankaya ödenir. 
 

SÜRELERİN 
HESAPLANMASI 

20. Bu Tebliğde belirlenen süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
 

  (1) Süre gün olarak belirlenmişse, başladığı gün hesaba 
katılmaz ve son günün mesai bitiminde sona erer. 
 

  (2) Süre hafta veya ay olarak belirlenmişse, son hafta veya 
ayda, başladığı güne karşılık günün mesai bitiminde sona 
erer. Sürenin sona erdiği ayda, başladığı güne karşılık bir 
gün yoksa süre, o ayın son gününün mesai bitiminde 
sona erer. 
 

  (3) Sonu, belli bir gün ile saptanan sürelerde, süre o günün 
mesai bitiminde sona erer. 
 

  (4) Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Ancak, sürenin son 
günü resmi tatile rastlarsa, süre, tatili izleyen ilk iş 
gününün mesai bitiminde sona erer. 
 

 
TEMSİLİN KAPSAMI 21. (1) İşbu Tebliğe konu sözleşmelerin ve diğer işlemlerle ilgili 

düzenlenecek evrakın imzalanması, sözleşmeye konu iş 
ve işlemlerin yapılması konusunda imza örnekleri 
verilmek suretiyle yetkili oldukları banka ve tüzel kişi 
tarafından KGF’ye yazılı olarak bildirilmiş olan veya 
geçerli bir vekâletname verilmiş kimseler yetkili sayılır.  
 

  (2) Bu kişilerin yetkisinde yapılan değişiklikler, banka ve 
tüzel kişi tarafından geçerli yasal belgelerle birlikte 
KGF’ye bildirilinceye kadar KGF yönünden geçerli 
olmaz ve herhangi bir yayın organında yapılacak ilan 
hiçbir şekilde KGF’yi bağlamaz. İmza yetkilerinde 
değişiklik olduğunu KGF’ye bildirmemiş olan banka ve 
tüzel kişi ile ilgili bu sözleşmeye konu işlemlerde 
bankayı KGF’ye karşı temsil etme yetkisi KGF’ye 
bildirilen imza sahibine ait olup bankaya, tüzel kişiye ve 
KGF’ye karşı bağlayıcı olmaya devam eder.  
 

  (3) KGF,  kendisine ibraz edilen vekâletnamelerin ve diğer 
yetki belgelerinin sahteliğinden usulüne uygun olarak 
yapıldığı takdirde sorumlu tutulamaz ve kendisine ibraz 
edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek 
ve araştırmakla yükümlü değildir. 
 

EKLER 22. Aşağıdaki ekler bu Tebliğin bir parçası olup, garanti 
başvuruları eklere uygun olarak yapılır: 
 



 

   (a) Banka tarafından doldurulacak “Garanti Talep 
Formu” (Ek (a) 
 

   (b) Gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından doldurulacak 
“Garanti Başvuru Formu” (Ek (b) 
 

   (c) İstihbarat Muvafakatnamesi (Ek (c) 
 

YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRMA 
19.6.2009 
R.G 106 
A.E 458 
5.11.2009 
R.G 192 
A.E 752 
09.03.2010 
R.G 143 
A.E 142 
 

23.  
 
 
  

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kredi Garanti 
Fonu Yasası’nın 9(2), (3) ve 11(1) maddeleri altında 
çıkarılmış Tebliğler, yapılan ve yapılacak işlemlere halel 
gelmeksizin yürürlükten kalkar. 
 
 
 
  

YÜRÜRLÜK    24. Bu Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. 
 


