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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  

KALKINMA BANKASI YASASI  
   
                                                             45/92 Sayılı Yasa  

   
   
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:  
   

 
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası 

Yasası olarak isimlendirilir. 
 
 
 
 
 

   
BİRİNCİ KISIM  

GENEL KURALLAR  
Tefsir  
58/94 
29/97 
24/00 

 

 

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:  
 
‘Bakanlar Kurulu’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulunu anlatır.  

‘Bakan’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma 
Bankasının bağlı olduğu Bakanı anlatır.  
 
‘Bakanlık’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma 
Bankasının bağlı olduğu  Bakanlığı anlatır.  

‘Banka’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankasını 
anlatır.  

‘Genel Müdür’ Banka Genel Müdürünü anlatır.  

‘Genel Müdür Yardımcısı’ Banka Genel Müdür 
Yardımcısını anlatır.  

‘Üye’ Yönetim Kurulu üyelerini anlatır. 

‘Yatırım’ Ulusal ekonominin veya teşebbüsün üretim ve arz 
gücünü artırıcı nitelikte olan ve aktif değerlerine yeni 
eklemelerle sonuçlanan faaliyetleri anlatır. 

‘Yönetim Kurulu’, bu yasanın 27’inci maddesi uyarınca 
oluşturulan Yönetim  Kurulunu anlatır. 
 
 



 
 
 

Kuruluş ve ünvan 3. Bu Yasada belirtilen yetkileri kullanmak ve belirtilen görevleri 
yerine getirmek üzere Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Kalkınma Bankası Ünvanı altında Limited  Şirket Statüsünde 
kamu tüzel kişiliğini haiz bir Banka kurulur. 
 
 
 
 
 

Amaç 4. Bankanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ekonomisinin çeşitli sektörlerinin kalkınması,  gelişmesi ve 
iyileştirilmesi için gereken girişimleri yapmak ve krediyi 
sağlamak suretiyle ülke ekonomisininin genel kalkınmasına  
yardım etmektir. 

   

Bankanın Görevi, Yetkileri ve Oluşumu 
Bankanın görev 
yetkileri 
58/94   

5. Bankanın görev ve yetkileri şunlardır:  

(1) Bankanın amaçları doğrultusunda  özel ve kamu 
teşebbüslerinin yatırımları için  kredi açmak;  
(2) Teşebbüslerin yatırımları için Banka dışından 
sağlayacakları krediler için  gerektiğinde  garanti vermek;  
(3) Kredilerinden yararlanabilecek teşebbüslerin, yurt içinde 
ve yurt dışından  alacakları diğer yatırım kredilerinin 
sağlanmasında, kullanılmasında ve  ödenmesinde aracılık 
etmek;  
(4) Kredi olarak verilebilecek kaynakların %20’sini  aşmamak 
üzere teşebbüslere,  en fazla üç yıla kadar uzatılabilen, bir yıl 
vadeli işletme kredisi açmak;  
(5) Devlet veya özel şirket tahvilleri satın almak;  
(6) Yönetimine iştirak etmek koşulu ile kârlı görünen yeni 
teşebbüslere veya  mevcut teşebbüslerin yeni yatırım 
projelerine sermayenin veya proje  tutarının %15’ine kadar  
iştirak etmek, hisse almak ve gerektiğinde  bu hisseleri satmak; 
(7) Devletin kefaleti altında tahvil çıkarmak;  
(8) Her türlü taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, 
kiralamak, kiraya   vermek, lehte ve aleyhte rehin, ipotek, 
intifa, irtifak  hakları, taşınmaz   mal yükümlülükleri ve diğer 
hakları tesis etmek;  
(9) Açtığı krediler karşılığında taşınır mal rehni; ticari işletme 
rehni; taşınmaz mal ipoteği de dahil olmak üzere her türlü 
teminat almak;  
(10) Banka, diğer Bankalardan mevduat kabul edebilir ve kredi 
müşterileride   Bankada hesap açabilirler;                                     
(11) Banka, elindeki senet ve vesikaları KKTC Merkez 
Bankasına reeskont  ettirebilir. 



KKTC Merkez Bankası da Bankanın usulüne uygun olarak 
sunacağı senet  ve  vesikaları reeskonta kabul eder.  
 
 
 
 
 

Bankanın 
Merkezi 

6. Bankanın  Merkezi Lefkoşa’dadır. 

   

ÜÇÜNCÜ KISIM  
Üyelik, Sermaye ve Hisse Senetleri  

Üyelik ve 
İştirakler 

7. Banka, Kalkınma Bankalarının katıldığı uluslararası mali, 
ekonomik ve mesleki kuruluşlara üye olabilir, hissedar olarak 
katılabilir. 

Sermaye  
58/94  

8. Bankanın nominal sermayesi 100 Milyar TL olup, her biri 
100,000.-TL değerinde 1,000,000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu 
sermaye Banka Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurulun 
kararı ile artırılabilir. 
 
 
 
 
 

Hisse 
SenetlerininTürü 
ve  sorumluluk 

9. (1) Bankanın hisse senetleri isme yazılıdır. 
(2) Hissedarların sorumluluğu, koymuş oldukları sermaye ile 
sınırlıdır. 
 
 
 
 
 

Hisse 
Senetlerinin 
Sınıfları  
58/94 
(Sadece 3. 
madde) 
24/00   

10. (1) Hisse Senetleri “A”, “B” ve “C” sınıfı olmak üzere üçe 
ayrılır. 
(2) “A” Sınıfı Hisse Senetleri münhasıran Türk Cemaat 
Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığına ait olup, Banka 
sermayesinin %51’inin altına düşemez. 
(3) “B” Sınıfı Hisse Senetleri, Bankadan kredi alan gerçek ve 
tüzel kişilere tahsis edilmiştir. Kredilerden yararlanacak 
olanlar, kullanacakları kredi miktarının asgari %0.5(Binde 
Beş)’i kadar hisse almak zorundadırlar. 
(4) “C” Sınıfı Hisse Senetleri,  Menkul Kıymetler Borsasına 
arzedilecek hisselerdir. 

 
Hisse 
Senetlerinde 
Sınıf  

11. Banka, bu yasanın 10’uncu maddesi kurallarına uyulması 
koşulu ile, hisse senetlerinin sınıf içinde veya bir sınıftan diğer 
bir sınıfa aktarılması konusunda yapılacak  başvuruları derhal 



Değişikliği sonuçlandırabilir. Hisse senetlerinin sınıf içinde veya bir 
sınıftan diğer bir sınıfa aktarılması için hiçbir komisyon 
alınmaz. 
 
 
 
 
 

Oy Hakkı 
29/97  
24/00 

12. Hisse sahibi olan hissedarlar sahip oldukları hisse sayısına 
göre oy hakkına sahiptirler.  

   
DÖRDÜNCÜ KISIM  
Bankanın Kaynakları

Bankanın 
Kaynakları 

 

 
58/94  
(Sadece 
2.fıkranın  d 
bendi)  

13. Bankanın kaynakları aşağıda gösterilmiştir: 
 (1) Öz kaynaklar: 
       (A) Sermaye; 
       (B) İhtiyatlar; 
       (C) Karşılıklar. 

(2) Yabancı Kaynaklar:  
       (A) Çıkarılacak olan Tahviller Hasılatı; 
       (B) Devlet Kredi ve Avansları; 
       (C) Bankanın yerli, yabancı ve milli kuruluşlardan   
             sağlayacağı krediler.  
       (D) Bankanın yerli ve yabancı  kuruluşlardan sağlayacağı 
yardımlar.  
 
(3) Diğer Kaynaklar:  
Bakanlar Kurulu, belirleyeceği koşul ve esaslara bağlı olmak 
üzere, çeşitli yasalarla oluşturulan ve bu yasalarda kullanımı 
belirlenen fon, gelir ve hesaplarda bulunan meblağlardan 
kullanım ve muhafazasına ait kurallara bakılmaksızın, asgari 
%10, azami %50’sine kadar miktarları Bankaya kaynak olarak 
aktarabilir.  
 
 
 
 
 

İhtiyatlar 14. Yıllık safi kârın %10’u , nominal sermayenin %50’sine 
ulaşana kadar ihtiyat olarak ayrılır. 
 
 
 
 
 

Karşılıklar 15. Banka aşağıda karşılıkları ayırır: 
(1) ‘Kredi Riskleri Karşılığı’ olarak, Banka nominal 
sermayesinin %20’sini geçmemek üzere, Bankanın yıllık 



gayrisafi kârından % 5 oranında  ayrılacak miktar;  
(2) Bankanın yabancı para ile ödenmesi gereken borçları için, 
‘Para Değeri Düşme Karşılığı’ olarak Banka  nominal 
sermayesinin %20’sini geçmemek üzere, Bankanın  yıllık 
gayrisafi kâr’ından %5 oranında ayrılacak miktar.   
 
 
 
 
 

Tahvil 
Çıkarma 
Suretiyle 
Borçlanma 
58/94  

16. (1) Banka, Devlet Kefaleti altında ödenmiş  sermayesi ile 
sınırlı olmaksızın tahvil çıkarmak suretiyle borçlanabilir. Bu 
şekilde çıkarılacak tahvillerin gelirleri, başka herhangi bir 
yasada aksine kural bulunmasına bakılmaksızın, her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. Tahvil çıkarma koşul ve 
esasları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir Tüzükle belirlenir. 

(2) (A) Bankalar taahhütlerine karşılık  bulundurmaları gerekli 
yüzde on (%10) disponibilitenin iki puanlık  kısmı için Devlet 
Garantili KKTC Kalkınma Bankası tahvili almak 
zorundadırlar.  

(B) KKTC Kalkınma Bankası tahvilleri bir yıl vadeli olup 
ilgili Bankanın taahhütleri miktarında her yıl yenilenir.  
 
(C) TL ve doviz cinsinden çıkarılacak bu tahvillere 
uygulanacak faiz oranları, ekonomik konjektöre göre Banka 
Yönetim Kurulunca belirlenir.  
 
(D) Yıl içinde Bankaların taahhütlerinde meydana gelecek 
azalma bir sonraki yılın 31 Mart tarihinde işleme bağlı tutulur. 
  

İç ve Dış 
Mali 
Kurumlardan 
Borçlanma 
  

17. Banka yürürlükteki yasalar çerçevesinde, Devletin Kefaleti ile 
yurt içi ve yurt dışı mali kurumlardan kredi alabilir. 

Finansman 
Plânı  

18. Banka, kaynaklarının kullanım yerlerini belli etmek üzere her 
yıl bir finansman plânı hazırlar. 
 
 
 
 
 

Banka 
Tarafından 
Finanse 
Edilecek 
Projeler 

19. (1) (A) Banka, uygun gördüğü yatırım projelerini proje 
bedelinin en fazla %50’sine kadar finanse edebilir. 
      (B) Bakanlar Kurulunca Kalkınmada öncelikli yöre olarak 
belirlenen yöreler için, Banka Yönetim Kurulu Kararı ile farklı 
özkaynak oranı saptanabilir. 
(2) Bankadan yatırım kredisi istenebilmesi için, projelerin 



sağlam bilgilerine dayanılarak Ekonomik, Teknik ve Mali 
yönden eksiksiz hazırlanması koşuldur. 
(3) Projelerin Bankaca finanse edilebilmesi için, bunların 
Bankaca yapılan değerlendirme sonucunda rantabl bulunmaları 
ve borçlarını projenin niteliğine göre Bankaca saptanacak 
sürelerde geri ödeyebilmeleri gerekir. Ayrıca, teşebbüslerin 
mali durumunun; taahhütlerini zamanında yerine getirmeye 
uygun bulunması koşuldur. 
 
 
 
 
 

Projenin 
İncelenmesi  

20. (1) Bankaca finanse edilmesi istenilen yatırım projeleri 
bütünüyle Banka tarafından incelenir. 
(2) Teşebbüsler, projelerde yer alan bilgilerin dayanaklarını 
Bankaya bildirmek veya ibraz etmek ve Bankanın gerekli 
gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi Bankaya vermek 
zorundadırlar. 
 
 
 
 
 

Kredi 
Sözleşmesi  

21. Banka tarafından kabul edilen projelere açılacak krediler için 
bir sözleşme düzenlenir. 
 
 
 
 
 

Yatırımların 
Takibi ve 
Kontrolü  
 
 
 
 
 
 

22. (1) Banka, projedeki gelişmeleri ve bunun programa göre 
yürütülüp yürütülmediğini takip ve kontrol etmekle görevlidir. 
Kredi sözleşmesine aykırı durumlar saptandığı takdirde, 
gerekirse ödemeler durdurulabilir.  
(2) Projelerin takip ve kontrol görevi, açılan veya kefalet 
edilen kredilere ilişkin taksitlerin tamamı ödeninceye kadar 
devam eder. 
 
 
 
 
 

İşletme Kredisi
  

23. Banka, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Tüzükte belirlenecek 
esas, kural ve koşullara  bağlı olmak üzere teşebbüslerin 
finansman ihtiyacının en fazla %50(Yüzde Elli)’sine kadar 
İşletme Kredisi verebilir. 
 
 
 



 
 

   
BEŞİNCİ KISIM  

Teşkilat ve Organları
Teşkilat ve 
Organları  

24. Bankanın teşkilâtı aşağıdaki şekildedir. 

(1) Genel Kurul; 
(2) Yönetim Kurulu; 
(3) Denetleme Kurulu; 
(4) Genel Müdür; 
(5) Genel Müdür Yardımcısı; 
(6) Merkez ve merkez Şube İdari Teşkilatı; 
 
 
 
 
 

Genel Kurul  25. (1) Bankanın pay sahibi defterinde yazılı bulunanan 
hissedarlar, Bankanın Genel Kurulunu oluştururlar. 
(2) Banka Genel Kurulu yılda en az bir kez toplanır. 
(3) Genel kurul işlemleri Şirketler Yasası Kurallarına bağlıdır. 
 
 
 
 
 

Genel  
Kurulun 
Görev ve 
Yetkileri 
24/00  

26. Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır: 

(1) Bankanın yıllık faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu 
raporunu incelemek,  
(2) Sermayenin artırılmasına karar vermek; 
(3) Bankanın tasfiyesi konusunda karar vermek; 
      ve; 
(4) Yönetim Kurulu üyesi ile Denetleme Kurulu üyelerini 
atamak. 
 
 
 
 
 

Yönetim 
Kurulunun 
Oluşumu, 
Toplantı ve 
Karar  
Yeter Sayısı 
29/97 
24/00                    

27. (1) Yönetim Kurulu; Bankanın Karar Organı olup, Bankanın 
bütün işlemlerini sürekli olarak izleyerek gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdür. 

(2) Banka Yönetim Kurulu; 

      (A) “A” Hisselerini temsilen 6(Altı) üye; ve; 
      (B) “B” Hisselerini temsilen 1 üye, 
              olmak üzere toplam 7(Yedi) kişiden oluşur. 



 
(3) “A” hisselerini temsil edecek üyeler Bakanın önerisi ile 
Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bakanlar Kurulu bu üyeleri 
istediği zaman değiştirebilir. 
     “B” hisselerini temsil edecek üye ise “B” Hissedarlar 
arasından Genel Kurulda  “B” Hissedarları tarafından seçilir. 

(4) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının 
salt çoğunluğu;  karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların 
salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulunun çalışma usul ve 
esasları, Bakanlar Kurulunca onaylanacak  bir Tüzükle 
düzenlenir. 

(5) Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla 2 üyesinin münhal 
olması halinde dahi Yönetim Kurulu oluşmuş sayılır ve 
toplantı yapabilir ve karar alabilir. 
 
 
 
 
 

Genel Müdür 
Fasıl 113 
29/97 
24/00 

28. (1) Banka, bu Yasa ve Şirketler Yasası Kuralları ile Yönetim 
Kurulu Kararları çerçevesinde Genel Müdür tarafından 
yönetilir. 
(2) Bankayı idari ve yargı mercileri nezdinde ve üçüncü 
kişilere karşı Genel Müdür temsil eder. 
(3) Genel Müdür, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu 
tarafından beş yıllık bir  süre için atanır. Bu süre sonunda 
yeniden atanması mümkün olup, süre bitiminden önce aynı 
yöntemle görevden alınabilir.  
(4) Genel Müdür atanabilmek için uygun konularda yüksek 
öğrenim görmüş ve ekonomi, maliye ve/veya bankacılık 
konularında en az on yıl hizmet etmiş olmak gerekir. 
(5) Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı mevkiine 
atanan Banka bünyesinde çalışan bir Banka Personeli, bu 
görevden alınması halinde göreve atanmadan önce bulunduğu 
eski kadrosuna veya asli kadrosuna muadil bir kadroya iade 
edilir. Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yaptığı süreler için çektiği maaş, emeklilik amaçları 
bakımından   herhangi bir menfaat sağlamaz. 
Ancak Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görevde bulunduğu her hizmet yılına karşılık asli kadrosundaki 
maaş kademesinde bir kademe ilerlemesi alır. 
 
 
 
 
 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

29. (1) Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür’e yardımcı olmak 
üzere Yönetim Kurulunun önerisi ve Bakanlığın onayı ile beş 



24/00 yıllık bir süre için atanır. Bu süre sonunda yeniden atanması 
mümkün olup, süre bitiminden önce ayni yöntemle görevden 
alınabilir. 
(2) Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdürün yokluğunda ona 
vekâlet eder ve yetkilerini kullanır. 
(3) Genel Müdür Yardımcısında da, Genel Müdür’de aranan 
niteliklerin bulunması  koşuldur. 
 
 
 
 
 

Denetleme 
Kurulu 

Fasıl 113  

30. (1) Denetleme Kurulu  iki üyeden oluşur. 
(2) Denetleme Kurulu Üyeleri üç yıllık bir süre için  seçilir ve 
ücretleri Genel Kurulca saptanır. 
(3) Denetleme Kurulu Üyeliğine seçileceklerin, Şirketler 
Yasası’nın 155’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması 
gerekir. 
 
 
 
 
 

Kadro ve 
Personel 
Rejimi  

31. (1) Merkezde ve Merkez Şubede görev alacak Banka 
Personelinin kadro, maaş /ücret ve özlük hakları Yasa ile 
düzenlenir. 

(2) Banka, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile 
Sözleşmeli Personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personelin maaş 
ve özlük hakları sözleşmede belirtilir. 

   
ALTINCI KISIM  

Mali Kurallar  
 
 

Hesap 
Dönemi ve 
Bütçe 

32. (1) Bankanın Hesap Dönemi takvim yılıdır. 
(2) (A) Her hesap dönemi için bir bütçe düzenlenir. 
      (B) Bütçeler, her hesap dönemi için belirli hedefler esas 
alınarak ve Banka İşletmeciliği prensiplerine uygun olarak 
hazırlanır. 
      (C) Bütçe, Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
onaylanır. 
 
 
 
 
 

Vergi  
Resim ve Harçtan 
Muafiyet 

33. Banka; 

(1) Bankacılık işlemleri dolayısıyle elde ettiği kârlar için Gelir 
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ve Kurumlar Vergisinden, 
(2) Pul Yasası uyarınca ödemesi gerekli pul vergisinden, 
(3) Banka amaçlarında kullanılmak üzere ithal edilecek araç, 
gereç ve malzemeler, her türlü vergi, resim, harç ve fondan 
muaftır. 
(4) Başka Yasalarda aksine bir kural bulunup bulunmadığına 
bakılmaksızın, Bankanın sağladığı kredilerden yararlananlar, 
aynı kredi ile ilgili, senet yenileme, ipotek yenileme veya 
ipotekte değişiklik yapma ve benzeri  işlemlerden dolayı 
Devlete ödeyecekleri vergi, resim ve harçlardan muaf tutulur. 

   
YEDİNCİ KISIM  
Geçici Kurallar  

 
 
 
 
 

Geçici Madde  
ve “D” 
Hisseleri Olanlara 
Yeni 
“B” ve “C” 
Hisseleri  
Verilmesi 
24/2000  

 1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce “C” ve “D” 
sınıfı hisseleri olanlara bu “C” hisselerine karşılık 10’uncu 
madde kuralları uyarınca yeniden “B” ve “C” sınıfı hisseleri 
verilir. 

   
SEKİZİNCİ KISIM  

Son Kurallar
Tüzük yapma 
Yetkisi 

34. Bakanlar Kurulu aşağıdaki konularda Tüzük yapma yetkisine 
sahiptir. 
(1) Bankanın vereceği kredilerin 

      (A) Sektör ve sahaları; 
      (B) Kredinin veriliş şekli; 
      (C) Kredinin azami miktarı; 
      (Ç)  Ödeme süreleri; 
      (D) Uygulanacak faiz; 
      (E) Alınacak teminatlar; 

(2) Tahvil çıkarma koşul ve esasları; 
(3) Bu Yasa’nın 13’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca 
öngörülen  işlemler; 
(4) Bu Yasa’nın 18’inci maddesi uyarınca öngörülen işlemler. 
 
 
 
 
 

Bankanın 35. (1) Bankanın denetimi, Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştay, 



Denetimi Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış bilanço ile K/Z 
hesaplarını en geç iki ay içinde denetler ve raporunu Bankaya, 
Bakanlığa ve Cumhuriyet Meclisine sunar. 
(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği 
Bakanlık Personeli ile  Bankayı dentleme yetkisine sahiptir. 
 
 
 
 
 

Bankaya 
Bankalar Yasası 
ve Merkez 
Bankası 
Yasası Kuralları 
Uygulanmayacağı 
Fasıl 113   
24/2000 
 
 
 
 
 

36. (1) Bankaya, KKTC Bankalar Yasası ve KKTC Merkez 
Bankası Yasası kuralları uygulanmaz. 

(2) Bu Yasada açık olarak kural bulunmayan konularda, o 
konu ile ilgili Şirketler Yasası hükümleri uygulanır. 

Cezai 
Müeyyide 
24/2000 

37. Bu Yasanın, 16. maddesinin (2)’nci fıkrası kurallarına 
uymayan, Bankaların işlerini fiilen yöneten karar ve icra 
organı mensupları bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyetleri 
halinde görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 5 
Yıla kadar hapis cezasına veya 5,000,000,000.-TL(Beş Milyar 
Türk Lirası) ’ na kadar  para cezasına veya her iki cezaya 
birden çarptırılabilirler. 
  

Suç Ve 
Ceza 

38. Sıfat ve görevleri dolayısıyle öğrendikleri, bankaya ya da 
müşterilerine ait sırları, bu konuda yasal olarak açıkça yetkili 
kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile 
diğer görevliler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri 
halinde 500,000,000.-TL(Beş Yüz Milyon Türk Lirası)’na 
kadar para cezasına veya beş yıla kadar hapis cezasına veya 
her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 
     

Yürütme 
Yetkisi  
24/2000 
 
 
 
 
 

39. Bu Yasayı Bakanlar Kurulu adına Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kalkınma Bankası’nın bağlı olduğu Bakanlık 
yürütür.  

Yürürlüğe 
Giriş  

40. Bu Yasa, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak 
yürürlüğe girer. 



 
 
 
 
 
 

NOT:         
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 Kalkınma Bankası Yasası,  4 Nisan, 2000 tarih ve 42 sayılı 
Resmi Gazetede  yayımlanan   değişiklikler  eklenerek 
yeniden düzenlenmiştir. 

 (Değiştirilen maddeler: 2. madde - 10. madde - 12. madde - 
26. maddenin (4).  fıkrası - 27.   madde   28. maddenin (3). 
fıkrası - 29. maddenin (1). fıkrası - 29. maddenin (4).  
fıkrasının kaldırılması - 33. ve 34. maddelerin kaldırılarak 35. 
maddenin  yeni 33. madde olarak yeniden sayılandırılması –  
33. maddenin (3). fıkrasından sonra (4).fıkranın eklenmesi – 
36. maddenin kaldırılarak ondan  sonra gelen maddelerin  
yeniden sayılandırılması - Geçici I. maddenin  değiştirilmesi-  
yeniden sayılandırılan 36. maddenin (1). fıkradan sonra (2). 
Fıkranın  eklenmesi -  yeniden sayılandırılan 37. maddenin  
değiştirilmesi -  eniden sayılandırılan 38. maddenin 
kaldırılarak yeni 38. maddenin  konması )  

 

 

   
 
 

   


