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         KREDİ GARANTİ FONU YASASI  

  

  

                                                                42/2009 Sayılı Yasa  

 

  

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

 
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kredi Garanti  Fonu Yasası olarak isimlendirilir.

 

 
                              BİRİNCİ KISIM

                               Genel Kurallar

 
 Tefsir 2. Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe:

  “Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

  “Bakanlık”, Ekonomi İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.

 

 

39/2001

   59/2002

“Banka”, Garanti verilen ve/veya verilecek krediyi kullandıran veya kullandıracak,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası kuralları çerçevesinde faaliyet

gösteren bankayı anlatır.

  “Fon”, Bu Yasa ile oluşturulan Kredi Garanti  Fonunu anlatır.
  “Merkez Bankası”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını anlatır. 

   

 

Amaç 3. Bu Yasanın amacı, Fon tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilere belirlenmiş

koşullar çerçevesinde sağlanan garanti ile, yatırımlarının ve işletmelerinin

finansmanında banka kredisi kullanmalarının mümkün hale getirilmesidir.
   

 
İKİNCİ KISIM

Fon ile İlgili Kurallar

  

 
Fonun Oluşumu 4. Bu yasa ile kamu tüzel kişiliğini haiz Kredi Garanti Fonu adı altında bir Fon

oluşturulur. 

    

 

Fonun Yönetimi ve
Toplantıları

5. (1) Fon, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Fon
Yönetim Kurulu, Merkez Bankası Başkanı, iki Merkez Bankası

Başkan Yardımcısı, Başbakanlık temsilcisi, Ekonomi İşleriyle

Görevli Bakanlık temsilcisi ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık

temsilcisi olmak üzere altı üyeden oluşur. Merkez Bankası

Başkanı, Yönetim Kurulunun Başkanıdır ve toplantılara

başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda

toplantılara başkanlık, Başkanın görevlendireceği Merkez

Bankası Başkan yardımcısı tarafından yapılır. Fonun yönetimi ve

temsili dolayısıyla temsilcilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulu

tarafından belirlenir.

 

  (2) Fon Yönetim Kurulu olağan toplantıları,  ayda bir kez yapılır.

Yönetim Kurulu, Başkanının veya en az üç üyenin istemi ile de

olağanüstü  toplantıya çağrılabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı,



üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

  (3) Yönetim Kurulunun çalışma usûl ve esasları, Yönetim Kurulunca

hazırlanıp, Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca

onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle

belirlenir.

 

 Yönetim 6. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 Kurulunun  (1) Fonu yönetmek ve temsil etmek.

 

Görev

ve Yetkileri

 (2) Gerektiğinde Fon hesaplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Merkez Bankası müfettişleri tarafından denetlenmesini Merkez

Bankasından talep etmek;

 
  (3) Yapılacak olan başvuruları değerlendirmek ve kabul edilen

başvurularda garanti oranını belirlemek;

 

  (4) Fonda oluşan miktarları nemalandırmak amacıyla, belirlenecek

esaslar çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez

Bankasında Türk Lirası ve/veya Döviz olarak değerlendirmek;

 
  (5) Fonun garanti verdiği krediyi Bankaya ödemek zorunda kalması

halinde, tahsil amaçlı işlemleri yapmak;

 
  (6) Bu Yasa kuralları ile bu Yasaya uygun olarak çıkarılacak tüzük

kurallarının uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler

çıkarmak;
   (7) Fonun yıllık bütçesini onaylamak;

 
  (8) Fonun performansını ve mali durumunu gösteren raporlar ile

faaliyet raporunu onaylamak;

 
  (9) Fonu yükümlülük altına sokacak ve/veya Fon adına ödeme

yapabilecek çalışanların imza yetkilerini belirlemek;

 

  (10) Fonun amacını gerçekleştirmek ve ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla sözleşmeli personel de dahil her türlü mal ve hizmet
almak, kamudan geçici görevlendirme yoluyla personel talep

etmek;

 

  (11) Fonun garanti vermesi nedeniyle uğradığı zararlarla ilgili olarak

banka ve/veya gerçek ve/veya tüzel kişilerle uygun görülmesi
halinde sulh olmak ve/veya protokol ve/veya protokoller

yapmak;

 
  (12) Fonda görev alacak kişilerin hizmetlerine ilişkin düzenlemeler

yapmak;

 
  (13) Fonun ihtiyacı için taşınmaz mal satın almak veya kiralamak ve

Fonun sahip olduğu varlıkları mevzuata uygun olarak

gerektiğinde satmak veya kiraya vermek;

 
 

 

 (14) Yargı yoluna başvurulmasına ve davalarla ilgili her türlü işlemler

hakkında karar vermek; ve

 

  (15) Yasalarla veya ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak.



     

 Fonun 7. Fonun kaynakları aşağıda belirtilen gelirlerden oluşur:

 

Kaynakları  (1) Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonundan

hazine borçlarından mahsup edilmek suretiyle aktarılacak
kaynak;

 
  (2) Devlet bütçesinde yer alan Mali Sektörün Desteklenmesi

kaleminden yapılacak aktarmalar;

   (3) Bakanlar Kurulu tarafından Fona aktarılacak diğer    gelirler;

 
  (4) Kredilere garanti verilmesi nedeniyle elde edilecek maktu ücret

ve primler;

   (5) Fona yapılacak yardımlar; ve
   (6) Fon mevcudunun gelirleri ile diğer gelirler.

     

 
Fonun Kullanılışı 8. Fon kaynakları, bu Yasanın 3’ncü ve 6’ncı maddelerinde belirtilen amaçlar için

kullanılabilir.
     

 Garanti Verilecek 9. (1)  Fon Yönetimince aşağıda belirtilen kredilere garanti verilebilir:

 

Krediler ile

Garanti Verme
Usul ve Esaslar

  (A) Geçici likidite sıkışıklığı yaşayan ihracatçılar ile mal ve

hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere bankalar
tarafından kullandırılacak krediler.

 

   (B) Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle bankalar

tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilerin
yapılandırılacak borçları ve/veya ek kredi olarak

kullandırılacak krediler.

 

  (2) Garanti verilecek krediler ile ilgili bankalar ve gerçek ve/veya
tüzel kişiler ile yapılacak sözleşmelerin içeriğine ilişkin şekil ve
asgari şartlar, Yönetim Kurulunca Resmi Gazete’de

yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

 

  (3) Garanti verilecek kredilerle ilgili değerlendirme kıstasları ile

başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, alınacak teminatların
nitelikleri ile bunlarla ilgili usul, esas, şekil, içerik ve şartları

Yönetim Kurulunca Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğle

belirlenir.
 

 

Başvuru

 

10. (1) Banka, garanti verilmesini talep ettiği krediler için kendi Yönetim

Kurulunca onaylanmış ve bu Yasanın 9’uncu maddesi uyarınca

yayımlanan tebliğde belirlenen gerçek ve/veya tüzel kişinin
belgelerini içeren dosya ile birlikte gerçek ve/veya tüzel kişi

adına Fona başvurur.

 

  (2) Fon Yönetim Kurulu, kendisine gelen dosyayı inceler ve bu

Yasanın 9’uncu maddenin (3)’üncü fıkrası uyarınca yayımlanan
tebliğde belirlenen kıstaslara uyan gerçek ve/veya tüzel kişi için

uygun görmesi halinde bankaya garanti verir. Fon, gerekli

görmesi halinde garanti verilecek kredi ile ilgili olarak Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasından görüş alabilir



ve/veya bankadan gerekli göreceği başka bilgi ve belgeleri

isteyebilir.

 
  (3) Fon, kendisine gelen her türlü başvuruyu inceler ve

sonuçlandırır.

 

  (4) Fon, Banka Yönetim Kurulunun yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci

fıkralar uyarınca Fona verdiği bilgilerin, belgelerin ve kararların
uygunluğunu sadece ilgili başvurularla sınırlı olmak üzere banka

nezdinde inceleyebilir ve/veya denetleyebilir.

     

 

Garanti Maliyeti 11. (1) Garanti talebinde bulunacak gerçek ve/veya tüzel kişilerden,
taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için maktu inceleme

ücreti, başvuru ile birlikte alınır. Talebin uygun bulunarak

kredinin Fonun garantisi ile kullanılması durumunda ise, yıllık

azami %1’i aşmamak koşuluyla Yönetim Kurulunca
belirlenecek prim alınır. Maktu inceleme ücreti ve prim oranı,

Yönetim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak

tebliğle belirlenir.

 

  (2) Banka tarafından Fona verilmek üzere gerçek ve/veya tüzel

kişiden tahsil edilecek yukarıdaki (1)’nci fıkrada belirlenen ücret

ve primler, Fon hesabına gelir olarak aktarılır.
     

 

Garanti Edilen

Kredinin Fon

Tarafından
Ödenmesi Hali

12. (1) Banka, Fon tarafından garanti verilen kredi borcuna mahsuben

yaptığı tahsilâtları, Fon Yönetim Kurulunca belirlenecek

sürelerde ve kapsamda Fona bildirmek zorundadır.

 

  (2) Garanti kapsamındaki miktarın bankaya ödenme biçim ve

koşulları, Fon kaynakları dikkate alınarak Fon Yönetim

Kurulunca belirlenir.
     

 

Gerçek ve/veya

Tüzel Kişiye Rücu
Hakkı

 

48/1977

   28/1985
   31/1988

   31/1991

   23/1997

   54/1999
   35/2005

13. (1) Gerçek ve/veya tüzel kişinin, bankaya olan borcunu ödememesi

halinde,  Fonun bankaya ödediği garanti miktarı, Fon tarafından
garantinin bankaya ödenme tarihinden itibaren kamu alacağı

niteliğini kazanır ve birikmiş alacak tutarına, Kamu Alacaklarının

Tahsili Usulü Yasasının 44’üncü maddesinde belirtilen oranda

gecikme zammı uygulanabilir.

 

  (2) Fon, garanti nedeniyle uğradığı zararlarla ilgili olarak banka

ve/veya gerçek ve/veya tüzel kişilerle  sulh olmak ve/veya
protokol ve/veya protokoller yapmaya yetkilidir. Fon, garanti

alacağı ile ilgili olarak gerçek ve/veya tüzel kişi aleyhine her türlü

yargısal işlemi başlatabilir ve/veya her türlü icra ve iflas

takibatına yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği
gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden

sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden Kamu



Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarına göre takip ve
tahsiline de karar verebilir.

 

  (3) Fon, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca takibine

karar verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya

çevrilmesinde de, anılan Yasa kurallarını uygulayabilir. Fon,
Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının uygulamasında,

anılan Yasanın, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın tahsilattan

sorumlu dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği

yetkileri kullanır. Fon, devraldığı alacakla ilgili olarak iskonto da
dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmaya, sulh olmaya,

alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü

hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devralmaya
yetkilidir.

     

 
Risk Oranı 14. (1) Fonun verebileceği garanti tutarı, Fonun ay sonları düzenlenecek

mizanında gösterilen, kullanılabilir Fon kaynaklarının 3 katını

geçemez.

 

 

 
39/2001

  59/2002

 (2)  Fonun bir gerçek ve/veya tüzel kişiye kullandırılacak krediye

vereceği garanti miktarı, Fon kaynaklarının %5’ini geçemez. Bu
sınır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasasının

23’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasında düzenlenen risk

grubuna dahil gerçek ve/veya tüzel kişilerin tamamına

kullandırılan kredilere verilecek garanti için de uygulanır.

 

  (3)  Banka limitleri ve firma limitleri yukarıdaki (1)’inci fıkradaki üst

sınırı geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak

riskin paylaşımı ilkesine göre çalışacak olan Fon, kredinin fiilen
kullandırılan tutarın en çok %60’ına kadar garanti verebilir.

 

  (4) Fonun bankaya garanti vermeyi kabul etmesinden sonra banka,

Fona taahhüt ettiği krediyi gerçek ve/veya tüzel kişiye

kullandırmaması ve/veya daha az kredi kullandırması halinde,
durumu 15 gün içinde Fona yazılı olarak bildirmek zorundadır.

     
       

 

    

ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti ile Ceza Kuralları

 

Vergi, Resim ve

Harç Muafiyeti

15. Başka yasalarda aksine kural olup olmadığına bakılmaksızın, Fon her türlü

vergi, resim ve harçtan muaftır.
  

Ceza

Kuralları

 
 

 

 

16 . Bu Yasa veya bu Yasaya uygun olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik veya tebliğ

kurallarına aykırı hareket edenler ile 10’uncu maddeye göre yanıltıcı bilgi verenler

bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 70.000.-TL (Yetmiş Bin Türk
Lirası)’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki

cezaya birden çarptırılabilirler.



  

Sırların Saklanması 17. (1) Sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendiklerini, bankaya ya da

garanti kullandırılan kredi müşterilerine ait sırları, bu konuda
açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan Fon

mensupları ile diğer görevliler bir suç işlemiş olurlar ve

mahkumiyetleri halinde 70.000.-TL. (Yetmiş Bin Türk

Lirası)’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

  (2) Bu madde kuralları, banka mensupları ile diğer görevlilerin

işlerinden ayrılmaları halinde de uygulanır.

    

Bilgi ve Belge

Verme
Yükümlülüğü

18. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler, bu  Yasa  kapsamına

giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı
ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma

hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel yasalardaki yasaklayıcı ve

sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Fon tarafından istenecek

her türlü bilgiyi, uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak vermeye,

istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.

    

Ceza Yasasının
Uygulanması

Fasıl 154

      3/1962

    43/1963

    15/1972

    20/1974

    31/1975
      6/1983

    22/1989

    64/1989

    11/1997

    20/2004

    41/2007

19. Fon mensupları, Ceza Yasası uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar.
 

  

DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

 

Yürürlükten

Kaldırma

R.G.I

Bölüm:II

A.E:29
9/2/2009

20.Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Kredi Garanti Fonu

Kararnamesi bu kararname altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten

kaldırılır.

  

Yürütme Yetkisi 21. Bu Yasayı, Bakanlık yürütür.

 

  

Yürürlüğe Giriş 22. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 



 

 


