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KREDİ FAİZ DESTEK FONU HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

GENEL GEREKÇE 

Bu Yasa Gücünde Kararname, korona vırus (COVID-19) salgını ardından ekonomide yaşanan 
belirsizliğin etkilerini azaltmak, beklenmeyen daralma nedeniyle nakit akışları üzerinde oluşan 

olumsuzlukları mümkün olduğunca minimize etmek için yeni finansal kaynak oluşturarak, kullandırılacak 
ve/veya kullandırılan laedilere faiz desteği vererek, ekonomide toparlanmayı ve canlanmayı sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır. 

Madde 1. 

Madde 2. 

Madde 3. 

Madde 4. 

Madde 5. 

Madde 6. 

Madde 7. 

Madde 8. 

Madde 9. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Yasa Gücünde Kararnamenin kısa ismi düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin tefsiri düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin amacı düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin kapsamı düzenlenmiştir. 

Fonun yönetimi düzenlenmiştir. 

Fonun kaynakları düzenlenmiştir. 

Fon kaynaklarının kullandırılması düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin yürütmesine ilişkin kural düzenlenmiştir. 

Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe girişine ve yürürlükten kalkmasına 
ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 
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Sayı : 37/2020

KREDİ FAİZ DESTEK FONU HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

Kısa İsim 

Tefsir 

62/2017 

32/2009 

Amaç 

Kapsam 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasa' nın 

112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde 
Kararnameyi yapar: 

1. 

2. 

Bu Yasa Gücünde Kararname, Kredi Faiz Destek Fonu Hakkında Yasa 
Gücünde Kararname olarak isimlendirilir. 

Bu Yasa Gücünde Kararnamede metin başka türlü gerektirmedikçe: 

"Banka", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barıkacılık Yasası altında faaliyet 
gösteren bankaları anlatır. 
"Fon", Kredi Faiz Destek Fonunu anlatır. 

"Kişi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ' nde kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek 
ve/veya tüzel kişi işletmeleri anlatır. 

"Komite" bu Yasa Gücünde Kararnamenin S'inci maddesi uyarınca oluşan 
Kredi Faiz Destek Fonu komitesini anlatır. 

"Merkez Bankası", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını anlatır. 

"Sigortaya Tabii Mevduat", Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar 
Fonu Yasası kapsamında sigorta primi ödemesine tabii tasarruf mevduatlarını 
anlatır. 

3. 

4. 

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin amacı korona virüs (COVID-19) 
salgını sebebiyle, ekonomide yaşanan olağanüstü durumun etkilerini 
azaltmak ve nakit akışları üzerinde oluşan olumsuzlukları mümkün 
olduğunca minimize etmek için, Fon oluşturarak kaynak yaratmak 
suretiyle, kullandırılan ve/veya kullandırılacak kredilere faiz desteği 

sağlamaktır. 

Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak etkilenen 
kişilerin, bankalardan kullanacakları ve/veya kullandıkları kredileri 
kapsar. 

Fonun Yönetimi 5. (1) Fon, Komite tarafından temsil edilir ve yönetilir. Komite, 
Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında, Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
ve bir temsilci, Ekonomi ve Enerji Bakanlığından bir temsilci , 
Merkez Bankası Başkanı ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 
olmak üzere bir başkan ve beş üyeden oluşur. 

(2) Komitenin sekretarya işleri, Merkez Bankası tarafından yürütülür. 

(3) Komite, Komite Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Başkanın 
yokluğunda Başkanın görevlendireceği bir üye toplantıya 
başkanlık eder. Toplantıların gündemi de aynı yöntemle belirlenir. 

(4) Komite toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar oybirliği ile alınır. 
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Fonun 
Kaynaklan 

48/1977 
28/1985 
31/1988 
31/1991 
23/1997 
54/1999 
35/2005 
59/2010 
13/2017 

6. 

Fon 7. 
Kaynaklarının 

Kullandırılması 

42/2009 
33/2010 

5/2011 

Yürütme 
Yetkisi 

8. 

Yürürlüğe Giriş 9. 
ve Yürürlükten 
Kalkma 

(5) Komite Başkan ve üyeleri kendileriyle akrabalık bağı olan kişilere 
( eş, evlat, anne, baba, kardeş, torun ve eşinin aynı derecedeki kan 
ve sıhri hısımlarına) ilişkin konularda komite toplantılarına 
katılamazlar. 

( 6) Komite toplantılarında alınan kararlar tutanağa geçirilir ve 
toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Komite aksine karar 
almadıkça bu tutanaklar gizlidir. Kararların aslı sırasıyla Komite 
Karar defterine yapıştırılır. 

Fonun kaynakları aşağıdaki gibidir; 

(1) (A) Fonun kaynağı, bankaların 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2020 
tarihli bilançolarında bulunan sigortaya tabii tasarruf 
mevduatı toplamının % 0.175 (yüz binde yüz yetmiş beş)'i 
oranında ödeyeceği primlerdir. Bu primler sırasıyla 15 Nisan 
2020 ve 15 Temmuz 2020 tarihine kadar Merkez Bankası 
nezdinde açılacak olan Fon hesabına yatırılır. 

(B) Bankaların Fona yatırmak zorunda oldukları primler kamu 
alacağı olup, süresi içinde ödenmeyen primlere Kamu 
Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları çerçevesinde 
gecikme zammı uygulanır. 

(2) Gerekmesi durumunda Devlet Bütçesinden yapılacak aktarmalar. 

(3) Bu maddenin (l)'inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen oran, 
Merkez Bankası olumlu görüşü alınmak suretiyle, Bakanlar 
Kurulu kararı ile % 50 (yüzde elli)'sine kadar artırılabilir veya 
eksiltilebilir. 

(1) Kaynaklarla sınırlı olmak şartıyla, bankalarca aşağıdaki amaçlar 
için kullandırılan Türk Lirası kredilere uygulanan faiz oranının 
azami 3 (üç) puanlık kısmını, döviz kredilerine uygulanan faiz 
oranının azami 1 (bir) puanlık kısmını geçmemek üzere, komitece 
belirlenecek oranda, faiz desteği verilmek suretiyle Fon kaynakları 
kullandırılır; 

(A) Korona virüs (COVID-19) ile ilgili alınan tedbirler 
kapsamında faaliyetleri etkilenen kişilerin, faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için keşide ettikleri çekleri ve/veya 
çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmeleri için bu Yasa 
Gücünde Kararname'nin yürürlüğe girmesinden sonra Kredi 
Garanti Fonu Yasası kapsamında, kredi garanti fonu 
garantisiyle kullanacakları krediler, 

(B) Komite tarafından belirlenecek Korona virüs (COVID-19) 
ile ilgili alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri etkilenen 
sektörlerin kullandığı krediler, 

(2) Başvuruların kabulü dahil faiz desteğinin limiti, vadesi, uygulama 
esas ve usulleri ile talep edilecek her türlü tevsik edici belge ve 
beyanlar, komite tarafından belirlenir. 

Bu Yasa Gücünde Kararnameyi, maliye işleriyle görevli Bakanlık 
yürütür. 

Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 
başlayarak yürürlüğe girer ve oluşturulan kaynağın bitmesi ardından 
yürürlükten kalkar. 




