R.G
5
07.01.2014
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BANKALAR YASASI
(39/2001 ve 59/2002 Sayılı Yasalar)
Madde 33 Altında Tebliğ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 Sayılı Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasasının 33. maddesinin kendisine
verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki 17 Ağustos, 2007 tarih ve 151 sayılı,
19 Mart 2008 tarih ve 53 sayılı ve 1 Temmuz 2009 tarih ve 113 sayılı
Tebliğlerle değişikliğe uğrayan 09 Ağustos 2007 tarih ve 144 sayılı
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” 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.
2’nci
Maddesinin
(B) Fıkrasının
Değiştirilmesi
ve
2’nci
maddeye
“Yasa”
Tanımının
Eklenmesi

Esas Tebliğin, Tefsirle ilgili 2’nci maddesinin B fıkrasındaki
özkaynak tanımı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni özkaynak tanımı
konmak suretiyle değiştirilir, ayrıca esas Tebliğde bulunmayan “Yasa”
tanımı “H” fıkrası olarak eklenir.

Esas Tebliğin 3.
3’üncü
maddesinin
1’nci
fıkrasının (h)
bendinin
değiştirilmesi
ve
(ı)

Esas Tebliğin 3’üncü maddesi, 1’nci fıkrasının (h) bendi kaldırılmak
ve yerine aşağıdaki yeni 1’nci fıkra (h) bendi konmak ayrıca esas
Tebliğde bulunmayan (ı) bendi eklenmek suretiyle değiştirilir,

2- B) “Özkaynak”, sermayeden bu Tebliğin 3. maddesinde belirtilen
değerlerin indirilmesi suretiyle hesaplanır. Bankaların mali
tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi ve genel kurullarınca
onaylanmasından sonra dönem kârı, ihtiyari yedek akçeler ve geçmiş
yıllar kârından ödenmiş sermayeye aktarılan tutarlar hariç olmak üzere
Merkez Bankasınca onaylanmamış sermaye artırımları özkaynak
hesabında dikkate alınmaz.
2- H) “Yasa”, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasasını anlatır.

3-1 (h) Yasanın 23(2)A maddesi kapsamındaki kredilerin özkaynağın
%25’ini aşan kısımları ile Yasanın 23(2)C ve 24(1) fıkraları
kapsamındaki kredilerin limit aşımları

bendinin
eklenmesi

3-1 (ı) Yasanın 28’inci madde sınırlarının ihlali halinde ihlal edilen
tutar kadarı.

Esas Tebliğin 4
4’üncü
Maddesine 6.
Fıkranın
Eklenmesi

Esas Tebliğ, 4’üncü maddesine 6. fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir:

Esas Tebliğin 5.
16’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi

Esas Tebliğ, 16’ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
16’ncı madde konmak suretiyle değiştirilir:

(6) Bankanın risk grubuna kullandırılan krediler ile banka risk
grubuna ait varlıkların nakit bloke dahil teminat olarak gösterildiği
tüm krediler %100 risk ağırlığına tabi tutulur.

Asgari Oran, İhtiyati Oran, Hesaplama ve Gönderilme Dönemi:
16 – (1) Bankalar için asgari sermaye yeterliliği standart oranı %10,
ihtiyati sermaye yeterliliği standart oranı %12 olarak uygulanır.
16- (2) Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında
kullanılan muhasebe verileri, KKTC Merkez Bankası tarafından
hazırlanan “Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartları, Tek
Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi” ile bankaların hesap ve kayıt
düzenlerine ilişkin diğer mevzuata ve Ek 1’de yer alan cetvele uygun
olarak düzenlenen verilerden elde edilir ve Sermaye Yeterliliği Analiz
Formunda belirtilen esaslara göre hesaplanır.
16- (3) Bankalarca mali tablolar üzerinden elde edilen sermaye
yeterliliği standart oranına ilişkin tabloların her ay sonu itibariyle
düzenlenmesi ve en geç belirtilen tarihleri takip eden 1 aylık süre
içerisinde KKTC Merkez Bankası’na gönderilmesi gerekmektedir.
16- (4) KKTC Merkez Bankası, bankaların mali bünyesini etkileyen
diğer faktörleri de dikkate alarak, asgari sermaye yeterliliği standart
oranının ve/veya ihtiyati sermaye yeterliliği standart oranının
artırılmasını, banka bazında farklı oranların uygulanmasını ve
hesaplama ve gönderilme dönemlerinin farklılaştırılmasını
kararlaştırabilir.

Esas Tebliğin
17’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi

6.

Esas Tebliğ, 17’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
17’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Oransal Sınırlara ve Kredi Limitlerine Uyumsuzluk:
17 – (1) Sermaye yeterliliği standart oranı, asgari oranın altına düşen
veya ihtiyati oranın altına düştüğü için Tebliğe göre uyması gereken
kısıtlamalara uymayan bankalar hakkında Merkez Bankasınca
Yasanın 37. maddesi kapsamında gerekli tedbirler alınır.
17- (2) Yapılacak incelemelerde, bu Tebliğde belirtilen standart
oranların tutturulmasına yönelik uygun olmayan işlemlerin

yapıldığının tespiti halinde, bu işlemlere karşılık gelen tutarlar geriye
yönelik olarak varlık ve yükümlülüklerden düşülmek suretiyle ilgili
döneme ilişkin standart oranlar yeniden hesaplanır.
17- (3) Sermaye yeterliliği standart oranı ihtiyati oranın altına düşen
ve/veya Tebliğin 3(1)(h) bendi kapsamında limit aşımı bulunan
bankalar, aykırılığın gerçekleştiği dönemi takip eden 6 aylık süre
içerisinde;
a) Şube açamazlar.
b) Mevcut iştirak/bağlı ortaklıklarına ilave kaynak aktaramazlar, yeni
mali veya mali olmayan iştirak/bağlı ortaklık edinemezler.
c) Yönetim Kurulu üyeleri, kredi komitesi üyeleri, genel müdür, genel
müdür yardımcıları ile bunların risk grubu oluşturduğu gerçek ve tüzel
kişilere, bankanın dahil olduğu risk grubuna ve kamuya ilave kredi
kullandıramazlar.
d) Yeni gayrimenkul edinemezler.
e) Toplamda ihtiyati oranın altına düştükleri en son döneme ait
özkaynaklarının %2’sini aşan sabit kıymet yatırımı yapamazlar.
17- (4) Sermaye yeterliliği standart oranı bir önceki mali yıl içerisinde
ihtiyati oranın altına düşen veya Tebliğin 3(1)(h) bendi kapsamında
limit aşımı bulunan bankalar temettü dağıtamazlar.
Geçici
Madde

1.

Bu Tebliğin 3’üncü maddesi ile Esas Tebliğin 3(1)(h) bendinde
yapılan değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlüğe
Giriş

7.

Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.

