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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Bankalar Yasasının 33’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, 9
Ağustos 2007 tarih ve 144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in
değiştirilmiş halini aşağıdaki şekilde değiştirir.
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1.

Bu Tebliğ, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (Değişiklik)
Tebliği” olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tebliğ” olarak anılan
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile birlikte okunur.

Esas Tebliğin
2’nci
Maddesinin
(A) Fıkrasının
(b) Bendinin
(iii) Alt
Bendinin
Değiştirilmesi

2.

Esas Tebliğ, 2’nci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinin (iii) alt bendi
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (iii) alt bendi konmak suretiyle
değiştirilir:

Esas Tebliğin
2’nci
Maddesinin
(A) Fıkrasının
(b) Bendinin
(iv) Alt
Bendinin
Değiştirilmesi

3.

Esas Tebliğin
2’nci

4.

2

“(A)

(b)

(iii)

Katkı sermayenin ana sermayenin yüzde
yüzünden (%100) fazla olan kısmı, sermayenin
hesabında dikkate alınmaz. Katkı sermayenin
unsurlarından olan genel karşılıklar ile muhtemel
riskler için ayrılan serbest karşılıkların kredi
riskine esas
tutar
toplamının
onbinde
yüzyirmibeşini (%1.25) aşan kısmı katkı
sermaye hesabına dâhil edilmez.”

Esas Tebliğ, 2’nci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinin (iv) alt bendi
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (iv) alt bendi konmak suretiyle
değiştirilir:
2

“(A)

(b)

(iv)

Bankalarca sağlanan ve kalan vadesi 5 yıl ve
daha uzun olan sermaye benzeri krediler katkı
sermaye içinde mütalaa edilir. Sermaye benzeri
kredilerin ana sermayenin yüzde ellisinden
(%50) fazla olması halinde, bu oranı aşan kısım
hesaplamaya dâhil edilmez.”

Esas Tebliğ, 2’nci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi kaldırılmak ve
yerine aşağıdaki yeni (c) bendi konmak suretiyle değiştirilir:

Maddesinin
(A) Fıkrasının
(c) Bendinin
Değiştirilmesi
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“(A)

(c)

Sermaye Benzeri Krediler: Aşağıdaki (i) alt bendinde
sıralanan koşulları taşımak kaydıyla katkı sermaye
hesabına dâhil edilen kredilerdir. Aynı koşulları
sağlayan her türlü borçlanma aracı, adına bakılmaksızın
sermaye benzeri kredi olarak kabul edilebilir.
i)
Bir kredinin sermaye benzeri kredi olarak kabul
edilebilmesi için aşağıdaki koşulların her birinin
sağlanması gereklidir:
1) Başlangıç vadesi en az beş yıl olmalı ve
bankanın
tasfiyesi
halinde,
hisse
senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan
sonra ödenmesi kredi sağlayıcı tarafından
kabul edilmelidir.
2) Banka tarafından doğrudan ya da dolaylı
olarak finanse edilmemelidir.
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3) Merkez Bankasının, bankayı Yasanın 37’nci
maddesine konu etmesine sebep olabilecek
aykırılıkların oluşması halinde, Merkez
Bankası kararı ile kayıttan silinebilmeli veya
hisse senedine dönüştürülebilmelidir.
4) Tek seferde kullandırılmalıdır.
5) Herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da
dolaylı
olarak
teminata
bağlanmış
olmamalıdır.
6) Hiçbir türev işlem ve
ilişkilendirilmemelidir.

sözleşme

ile

7) Başka kişilere temlik edilemeyeceği yazılı
olarak belirlenmelidir.
8) Faiz ve diğer masraflar hariç, anapara geri
ödemesinin beş yıldan önce yapılamayacağı
açıkça hükme bağlanmış olmalıdır.

ii)

Sermaye benzeri kredilerin katkı sermaye
hesabına dâhil edilebilmesi için yukarıdaki (i) alt
bendinde sayılan koşulları ihtiva eden kredi
sözleşmesinin aslı veya onaylı sureti, sözleşme
henüz imzalanmamışsa aslı izin verilmesinin
ardından bilahare ibraz edilmek üzere, sözleşme
taslağı ile birlikte Merkez Bankasına izin
başvurusunda bulunulur.
Gerekli koşulları
taşıyan sermaye benzeri krediler, Merkez
Bankasının,
kredinin
kaynağının
izin
başvurusunda belirtilen kaynak olduğunu tespit
etmesini müteakiben gerekli izni vermesiyle,
banka kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla katkı
sermaye hesaplamalarına dâhil edilir. Bu
kredilere
uygulanacak
faiz
oranlarının
sözleşmede açık bir şekilde belirlenmemesi ve
benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması
halinde, kredinin katkı sermaye hesabına dâhil
edilmesine izin verilmeyebilir.

iii)

İznin sözleşme taslağına binaen verilmiş olması
durumunda, bilahare ibraz edilen asıl sözleşme
ile iznin verildiği sözleşme taslağı hükümleri
arasında farklılık bulunması halinde, katkı
sermaye hesabına dâhil edilebilmesi için yeniden
izin alınması gereklidir.

iv)

Sermaye benzeri kredi kullandıran kişi ya da
kişilere banka tarafından doğrudan ya da dolaylı
olarak nakdi kredi kullandırılması halinde,
kullandırılan kredi tutarı katkı sermayenin
hesaplanmasında
sermaye
benzeri
kredi
toplamından indirilir.

v)

Sermaye benzeri kredilerin vadesinden önce geri
ödenmesine, bankanın kredi sınırlarına ve
standart oranlara uyumu gözetilerek Merkez
Bankasınca izin verilebilir.

vi)

Katkı sermaye hesaplamalarına dâhil edilmesine
Merkez Bankasınca izin verilen sermaye benzeri
kredilerden kalan vadesi beş yıldan az olanlar,
her bir yıl için yüzde yirmi (% 20) oranında
azaltılarak katkı sermaye hesaplamalarına intikal
ettirilir. Vadesine bir yıldan az süre kalan
sermaye benzeri krediler katkı sermaye

hesaplamasında dikkate alınmaz.
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Esas Tebliğin
3’üncü
Maddesinin
(1)’inci
Fıkrasının (f)
Bendinin
Değiştirilmesi
Esas Tebliğin
3’üncü
Maddesinin
(1)’inci
Fıkrasının (h)
Bendinin
Değiştirilmesi

5.

Bu bendin (i)3 alt bendine göre, Merkez Bankası
tarafından hisse senedine dönüştürülmesine karar
verilen sermaye benzeri kredinin sermayenin
%10’u veya üzeri olması durumunda, pay edinen
kişilerin temettü hariç ortaklık haklarını
kullanabilmeleri için kurucularda aranan
nitelikleri taşımaları ve Merkez Bankasından
onay almaları şarttır. Onay alamayanların
temettü hariç diğer ortaklık hakları Yasanın 6’ncı
maddesinin (3)’üncü fıkrasına göre Merkez
Bankasınca kullanılır.

viii)

Merkez Bankasınca izin verilmesi halinde,
bankanın sermaye artırımlarında kullanılması
hissedarlarca kesin ve yazılı olarak taahhüt
edilen, karşılığında hiç bir şekil ve surette faiz
tahakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye
halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm
borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen,
herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da
dolaylı olarak teminata bağlanmamış, hiçbir
türev
işlem
veya
sözleşmeyle
ilişkilendirilmemiş,
bankaya
rehnedilmiş
mevduat veya diğer kaynaklar da vade şartı
aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri
kredi olarak kabul edilebilirler.

ix)

Merkez Bankası sermaye benzeri kredilerle ilgili
ilave şartlar getirebilir.”

Esas Tebliğ, 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (f) bendi kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni (f) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
3

6.

vii)

“(1)

(f)

Yurt dışında kurulu olanlar da dâhil olmak üzere
bankalara ve diğer finansal kuruluşlara verilen
sermaye benzeri krediler.”

Esas Tebliğ, 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (h) bendi kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni (h) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
3

“ (1)

(h)

(a)

Türkiye’de kurulu herhangi bir banka nezdinde
bulundurulan tamamı üç aya kadar vadeli
işlemleri için, özkaynağın %25’i veya
mevduatın %4’ünden hangisi daha fazla ise
fevkindeki limit aşımları,
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(b)

Esas Tebliğin
3’üncü
Maddesinin
(1)’inci
Fıkrasına (i)
ve (j)
Bendlerinin
Eklenerek
Değiştirilmesi

7.

Esas Tebliğin
3’üncü
Maddesinin
(2)’inci
Fıkrasının
Değiştirilmesi

8.

Esas Tebliğin
3’üncü
Maddesine
(3)’üncü Fıkra
Eklenerek
Değiştirilmesi

9.

Esas Tebliğ, 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasına (i) ve (j) bentlerinin
eklenmeleri suretiyle değiştirilir:
3

“(1)

3

“(2)

Esas Tebliğin
17’nci

11.

(j)

Dağıtımın fiilen yapılmasına gerek kalmaksızın,
Genel Kurulda karar alınan kâr dağıtım tutarı.”

Ana sermaye bu maddenin (b), (d), (g), (i) ve (j)
bentlerinde belirtilen kalemler indirilmek suretiyle,
hesaplanır.”

“(3)

KKTC’de faaliyette bulunan bankaların yurt dışında kurulu
merkezlerine ve/veya diğer şubelerine yaptıkları tevdiat,
Yasanın 23’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında
kredi olarak sayılır. Bu kapsamda Yasa’nın 24’üncü
maddesinin (1)’inci fıkrasında yer alan bankanın dâhil
olduğu risk grubu hesaplamasına dâhil edilir. Ancak,
yapılan tevdiatın vadesinden kısa olmamak kaydıyla,
merkez ve yurt dışında kurulu diğer şubelerden sağlanan
fonlar, Yasanın 23’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası
kapsamında nakit karşılık olarak değerlendirilir.”

Esas Tebliğ, 17’nci maddesinin (1)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
17
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Peşin ödenmiş vergi tutarı,

Esas Tebliğ, 3’üncü maddesine aşağıdaki (3)’üncü fıkra eklenmek
suretiyle değiştirilir:
3

10.

(i)

Esas Tebliğ, 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
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Esas Tebliğin
17’nci
Maddesinin
(1)’inci
Fıkrasının
Değiştirilmesi

Bu bendin (a) alt bendi hariç olmak üzere
Yasanın 23’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının
A bendi kapsamındaki kredilerin özkaynağın
%25’ini aşan kısımları ile Yasanın 23’üncü
maddesinin (2)’nci fıkrasının C bendi ve
24’üncü
maddesinin
(1)’inci
fıkrası
kapsamındaki kredilerin limit aşımları,”

“(1)

Sermaye yeterliliği standart oranı, asgari oranın altına
düşen veya bu maddenin (3) ve (4)’üncü fıkraları gereği
olan kısıtlamalara uymayan bankalar hakkında Merkez
Bankasınca Yasanın 37’nci maddesi kapsamında gerekli
tedbirler alınır.”

Esas Tebliğ, 17’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (e) bendi kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni (e) bendi konmak ve (f) bendi eklenmek

suretiyle değiştirilir:

Maddesinin
3’üncü
Fıkrasının (e)
Bendinin
Değiştirilmesi
ve (f)
Fıkrasının
Eklenmesi
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Esas Tebliğin
17’nci
Maddesinin
4’üncü
Fıkrasının
Değiştirilmesi

12.

Yürürlüğe
Giriş

13.

“ (3)

(e)

İhtiyati oranın altına düştükleri ve/veya 3’üncü
maddenin (1)’inci fıkrasının (h) bendi
kapsamında limit aşımı yaptıkları en son döneme
ait özkaynaklarının %2’sini aşan sabit kıymet
yatırımı yapamazlar. Söz konusu %2’lik oran 12
aylık süreler bazında hesaplanır.

(f)

Merkez Bankası, bu fıkra altında kısıta giren
bankayı
yukarıdaki
bentlerde
sıralanan
kısıtlamaların tamamına tabi tutabileceği gibi,
bankanın durumunun hususiyet arz ettiğinin tespit
edilmesi halinde bazı kısıtlamalardan muaf
tutabilir.”

Esas Tebliğ, 17’nci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
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“(4)

Bir önceki mali yıl içinde sermaye yeterliliği standart
oranı ihtiyati oranın altına düşen veya 3’üncü maddenin
(1)’inci fıkrasının (h) bendi kapsamında limit aşımı
bulunan bankalar ana sermaye azalması sonucunu
doğuracak kâr dağıtımı yapamazlar.”

Bu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

