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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 
(39/2001 Sayılı Yasa) 

Madde 15’in 2. Fıkrası Altında Tebliğ 
  

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 Sayılı Bankalar  
Yasası’nın 15. maddesinin 2. fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak  
işbu tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder. 

Kısa İsim 1-) Bu Tebliğ, “Bankalarda Kredi Komitesinin Oluşumu ve Çalışma Esasları  
Tebliği” olarak isimlendirilir. 

  
  

Tefsir 2-) Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tebliğ’de kullanılan; 
  
“Yasa,” 39/2001 Sayılı Bankalar Yasasını, 
  
“Banka,” Bankalar Yasası kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren bankaları, 
  
“Yönetim Kurulu” Bankaların yönetim kurullarını, 

  
Amaç 

  
3-)Bu tebliğin amacı, bankalarda kredi komitesinin oluşumu ile çalışma esaslarını 
belirlemektir. 

  
Kredi 
Komitesinin 
Oluşumu 

4-(1) Yönetim kurulu, kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, genel 
müdürde aranan şartları süre hariç olmak üzere taşıyan üyeleri arasından seçeceği, 
biri kredi komitesi başkanı olmak üzere, en az iki üye ile banka genel müdürü veya 
vekilinden oluşan bir kredi komitesi kurabilir.  

(2)Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak 
üzere, kredilendirme süreci konusunda deneyimli yönetim kurulu üyeleri arasından  
bir yedek üye seçilir. Kredi komitesi üyeleri ile yedek üyenin seçiminde, yönetim 
kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu aranır. 
  
(3)Kredi komitesi tüm üyelerinin katılımı ile toplanır. 

  
Kredi 
Komitesinin 
Çalışma 
Esasları 

5-(1)Kredi komitesi, yönetim kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 
kendisine devredilen yetkiyi kullanır.  
  
(2)Komite gündemi genel müdür tarafından tespit edilir. Kredi komitesince kredi 
açılmasında genel müdürlüğün yazılı önerisi aranır. Hesap durumu belgesi alınması 
zorunluluğu bulunan kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi talebinde 
bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarının ekli olması zorunludur. 

(3)Kredi komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, çoğunlukla verdiği 
kararlar yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır.  
  



(4)Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle 
yükümlüdür.Yönetim kurulu üyelerinden herbiri, kredi komitesinden, komitenin 
faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her türlü kontrolü 
yapmaya yetkilidir. 
  
(5)Yasanın 25. maddesi hükümleri kredi komitesi üyeleri için de geçerlidir. Bu 
durumda toplantı yedek üye katılımı ile gerçekleştirilir. 
  
(6)Kredi komitesi kararları karar defterine kaydedilir. Kredi komitesi karar defteri, 
yönetim kurulu karar defterinin tabi olduğu esas ve usullere göre tutulur.     

  
Yürürlük 6-) Bu tebliğ Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
  
  


